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ΟΙΗΜΖΠΟΜΗ. 
Μ|ΙοτοΥ ἢ Θ 

Θογίθϑ8. 

Οδηδαΐδη ἰπϑιίτωυϊθ ἔον Ηἰβῖογίοδι Μίοτγογθργοαμοῖίοπβ ἡ 

ΟἸΙΗΜΖΙΟΜΗ 
Οο!!οοῖϊοη 66 
πιϊογοῦοῃθ5. 

ἡπϑἴτωυς οδπϑαΐθη ἀ46 ππἰογογθργοαιοῖίοπβ ηἰβιοτγίαυθ8 



Τϑομηπίοϑι 8πα Βἰοογϑρηίο Νοῖθϑ Νοῖθα ᾿ϑοηπίαυθ8 οἱ υἱδ᾽οσγϑρηίυθα 
Ἵ 

ΤῊΘ ᾿πϑιτυϊθ 859 διϊθιιρῖθα ἴο οὐϊδὶπ τη Ὀθ681 ιἸ1πϑττυϊ 8 πιϊογούϊ νά [6 πιϑί!! ων Θχθιτιρί δἰγθ ἱ 
οτίοίπϑι οσορυ δνδίϊϑοίθ ίον Π!ιτιίπ 9. ἔϑϑίυγθϑ οἵ τη 18 αυΊ! ἰυἱ 8 ὁϊό ροϑαἰ!9 49 86 ργ ουζθγ. ἰ.658 ἀόϊαδὶ 8 
σοργ ννπίοῇ πιϑν ὉὈ6Θ Οοἰδίίοστγθρηίοϑιν υπίαυθ, 46 οϑὲ ΘχθπιρίδὶγΘ αυἱ ϑοπὶ ρϑυΐϊ-ὁῖγΘ υπίᾳυθ8 αὦ | 
ννῃίοἢ πῆϑυ δἰῖϑγ ϑὴγ οἵ ἴῃ ἱππ|ι8968 ἱπ τη} Ροὶπε 46 νυθ Ὀἱδ᾽οσγδρηίαυθ, φυΐ ρϑυνθοπὶ πιοαϊ ογ 
γτθρεοαυοζίοπ, οΥἦ ννῃίο πιῶγ 8ἰσηί ἡ οσϑπῖνγ οὔϑη99 υπ9 ἱπι899 τϑργοαυΐῖθ, οὐ αυΐ ρϑωνοπὶ Θχίσθγ υπΠ6 
ἴῃ υϑυδὶ πιϑίποα οἵἉ {᾿ἰ᾿πιὶπ9, δγθ οὔϑοκθϑα Ὀϑίονν. μἡδαινη μερνε εὐρὴν ρυόν ΙΩ πηόϊηοαθ πογπιϑὶθ 46 {! πλ899 ! 

β8οηῖ ἱπαΐϊᾳυόϑ οἱ- 46880ι.8. 
Ἂς ( 

{ [ Οοϊουνθα οονογϑ. [ Οοίουνθα ρ8965. 
Οουνϑοεΐωυνο 46 οσουΐϊθυν Ρδρθ8 46 οουΐίϑθυν 

( Γ Οονοῖ8 ἀδπι89θα.} Ρ89068 ἀδιιδοϑα, ᾿ 
Οουνοτεΐυτθ Θπαοπιπιθ9όθ Ρδ968 ϑπαοπιπιδοόθ8 ᾿ 

Γ 
[ Οονοι8 γθϑῖογθα δπαον ἰδιιὶπϑῖθα ΕΠ Ρ899658 τοϑῖογθα δπα,ογν ἰϑπιὶπδῖϑα, ς 

Οουνοτῖυτγθ γϑϑίϑυγόθ οἴχου ροἰϊΐου!άθ 38068 Γθϑίϑυτόθ8 οἴλου ρο!!ου!όθ5 { 

8 
ὯΝ ζονϑν τἰτ|6 πιὶβϑίπο) Ρδ890658 αἰβοοίουτθα, 5ἰδίπϑα ογ ίοχϑα ς 

ι6 τἰἴγϑ 46 οσουνογίωγθ πιϑπυθ Ῥα968 ἀὀοσοίοτάθ8, ἰδϑοϑιόθ8 οὐ ρίυάθ8 

Ὧ! Οοϊουνγθα τι8ρ5. Ὶ Ραθ68 ἀϑίδομϑα, 
Οδτγῖθβ φσόοοστδρηίαι68 θη οσουΐίθυγ Ρ8968 ἀἀϊδομιόθ8 " 

ἮΝ (οϊουτθά ἱπίκ ([.6. οἴπμϑνγ ἴμϑη δίωθ οἵ ἰ8οκ), ϑῃοννιπεουσῇ, 8 
Εποῖθ 646 οουΐϊϑθυγ (Ϊ.6. δυῖγθ φυ6 οίθωθ οὐ ποίγθ) ν΄ Τιδῆβϑρϑῦθποθ ἱ 

[Ἶ Οοίουτθα ρἰ8ῖ98 δπαον ἰ᾿Πυϑἰγδιίοπ 5, [ΠῚ Ουδιὶῖγ οἵ ρεὶπι νϑεὶθ5., 
ΡΙωποῖ 68 ϑίγου ἰΠΠωϑιγαῖίοπ 8 θη οουϊθυγ Αυδιτό ἱπόρ94|6 46 ["“᾿πιρτϑϑβϑίοπ ᾿ 

[1 Βουπά ννίτῃ οἴμογ πιϑιθείδι [ Ιποίυ468 βϑυρρίθιτιϑηϊδϑιγ πιδιίθγίδι ᾿ Βεἰϊά ἄνθο ἀ΄διιῖτθ58 ἀσουπιθηῖβ Οοπηρτθπα αὐ ᾿πϑιότίοϑ! βυρρίόπιοπιδίγθ 

γι Γ] Τίσι θἱπαΐπο πᾶν οϑυ86 ϑἤϑαοννβ οΥ αἰβϊἴογιίοη ΓῚ Οηὶγ ϑαϊτίοη δνϑίϊϑοί π 
δίοπο ἱπίθεϊον πιδυοὶπ ϑουΐο ὀαϊτίοπ αἰβροπίδιθ 
ι3:.7 ων ϑθυγόθ ρϑυῖ οϑυξθν 66 ['Οπιῦγθ οὐ 46 [8 

αἰδίογβίοι ἰθ Ιοπρ 49 [8 πιϑγρ9 ἰ᾿ηἰόγίϑιιγθ 1] Ρ8995 ννποίγ ογ ρϑυιίϑιὶν οὔβουγθα Ὀγ θγγϑῖβ 
᾿ ϑἰ'ρ5, τἰϑϑωυθ5, θῖο., ἤδνθ ὈΘ6Πη γϑήϊπηθα τὸ Ὡ ΒΙΘπκ Ιθϑανθ8 8ϑ6468α αυτίπο γοϑιογδίίοπ ΠθῪ ΘπβϑυΓθ ἴῃ9 θθ8ὲ ροδβίο!θ ἱπιϑαθ, 

δὍρΡρΘϑγ ννἱτηΐπ ἴπη6 ἴοχὶ. ννῆθπονον ροβϑίδίθ, ἴ 989 

ι.. 

ΤῊ! ἰἴθπη 58 ἢ πιθα δὲ τη8 γϑαυοτίοπ γαῖίο οἤϑοκϑά Ὀθίονν, 

πδνθ ὈθΘ6η οπηίτῖθα ἔγοιτι { ππιΐ πα, 
Ι| 86 ρϑυϊ 4υθ οογδϑίπθ8 ρ89968 ὈίδποΠθ8 δουϊάθ8 
Ιογβ ὅὶ;πθ τΘϑιίϑυγδιίοη ὀρρδιϑίβϑβϑθπι ἀ8π8 ἰΘ ἰθχῖθ, 
πηϑὶβ, ἰογβαυθ οϑίϑ ὁϊδὶὶ ροβϑϑὶίδίθ, οθ8 ρ8..98 π΄οπῖ 
ρ88 ὁϊό {{|Ππιό65. 

Αααϊτίοηδὶ οοπτιπιθηῖβ:9} 
Οοπιπιθπίϑίγθβ βυρρίόπιϑοηϊδίγθϑβ: 

ι.68 ρ8968 ἰοϊϑίθιπη!θηὶ οὐ ρϑειθθπιθπὶ 

οὐϑουγοίθ8 ρϑγ υπ θυ θὲ α΄ Θγγϑῖϑ, υπ6 ρϑίωτγθ, 
Θῖο., οπῖ ὀϊά {ΠΠπ|όθ8 ἃ πουνθϑὼ αἀ6 ἴδοοη ἃ 
οδῖθπὶν [8 πιϑί!θυνθ ἱππηι896 ροϑϑβἰθί6. 

(ὁ ἀοουπιοπὶ 68 {πιά δὼ ἴϑωχ 46 γτόασιοτίοπ ἱπαίᾳφυό οἰ-4688ομ8. 

ΊΟΧ 14Χ 18Χ 



Ὶ 

ἴ8.}8 

ι συ 

οαἰίονγ 

᾿ωπη8 

πη899 

γθίωγθ, 

ΤῊΘ σοργ ἤίιιθα ἤϑγθ 88 Ὀ96η γϑργοάυοθα τπδπκΚ8 
ἴο ἴπ6 σϑποϑγοϑίϊῃυ οἵ: 

Ό. Β. ννο!άου ιἱρυανν 
υυὐπϊνονε τγ οἵ ννοεΐθγη Οπίδεϊο 
(Βϑρίοπα! Ἡἰβίοιγ οοιη) 

ΤῊΘ ἱπηί8998 ϑρρθδιίπῷ ΠΘΓΘ 879 ἴῃ "θ8ῖ αυδἰ τγ 
ροβϑίδιθ οσοπϑί θείη ἴμπ9 οοπαϊτίοη δπὰ ἰϑοϊ δὲ} ἐγ 
οἵ τη9 ονἱοίπϑὶ οορν ὃπαά πη κΚϑϑρίπο νυνίτη τῇ 
ΠΙ πιο σοπίγϑοῖ βρθϑοϊ οδιίοπ8. 

Οὐ σίπδὶ οορὶθ8 ἰπ ρεὶπιθά ρϑρϑγ οονϑῖϑ 8ῖ6 {ἰἰ πιϑα 
Ὀθοὶπηίπο ννἱτη τη6 ἔγοπὶ σονϑῦ 8πὰ ϑπαΐπο οα 
ἴη9 ἰδϑῖ ρ8696 νυϊϊῃ ὦ ρείπῖθα ον ἰΠΠ 8’ γαῖθα ἱπηργθβ- 
βϑἷίοπ, ογ ἵπ6 ὕθδοκ οονϑὺ ννῆϑη δρργορτίδιθ. ΑἹ! 
οἴπον οτἱσίπϑὶ οορὶΘ8 ΓΘ {Πἰπιθα θϑοὶπηίὶπο οα τ 
ἶϑὲ ρ806 ννίτῇ ἃ ρεϊπιθϑα ον ἰΠΠ ωδίνγϑῖθα ἱππιργθα- 
ϑίοπ, 8πα ϑπαΐπο οἡ ἴΠ9 Ιδ8ῖ ρ8696 ννἱτ 8 ρεὶπιϑα 
ον ἰΠ᾿ υϑιτδῖθα ἱπιργθϑϑίοη. 

ΤῊΘ Ιδ8ὶ γθοογαϑα ἔγϑιπιθ οπ ϑϑοῖ πιϊογούίοθ 
88} οσοπίδὶπ ἴΠ9 ϑγπιθοὶ --.». (πιθοπὶπη “ΟΟΝ- 
ΤΙΝυΕΌ΄, ογ ἴπ ϑδγπιδοὶ Υ͂ (πιϑαπίπο “ἘΝΌ΄“), 
νυπίοῆονθν δρρίΐθε. 

Μδϑρϑ8, ρἰδὶθ8, οἤδγῖβ, ϑῖο., πίϑυ ὃὈ6 ἤϊιπιθα δὲ 
αἰϑθγοπι γϑαυοτίοη γϑιΐοϑ. ΤΊοϑθ ἴοο ἰϑσθ ἴο Ὁ6 
Θπίϊγοίγ ἱποίωθα ἱπ οηΘ θχροϑυγθ 8718 ἢ ππιθα 
Ὀϑοὶπηπίὶπο ἱπ ἴη9 ὑρρογ ἰοΐς πα οογπαγ, ἰϑΐς ἴο 
τομι δπά ἴορ ἴο Ὀοϊΐζοπι, 88 πίδ ΠΥ ἔγϑιπιθ8 88 
γϑαυΐγθα. ΤῊΘ ἰοϊοννίπο αἰδογϑιβ ἰυϑίγαῖθ τῇ 
πιϑῖποα: 

ι΄ ὁχϑιιρί δἰγθ ἡἸΠΠπτιά ἑωϊ γτθργοαυἱτ οτᾶσθ ἃ [8 
φόπότοεἰτό α9: 

Ό. Β. ννοιάοη ᾿ἰργδνγν 
υυὐπϊνθουείτγ οἵ ννϑβϑίθγη Οπίδεϊο 
(Βοοίοπα! Ηϊβοιγ βοοπι) 

ι.98 ἱπι8965 βδυἱναπῖοϑ οπὶ ὀϊό γθργοαυἱἴθ8 ἂνθα ἰΘ 
ΡΙυ8 στϑηά β8οὶη, οοπηρίθ ἴϑπω α9 [8 οοπαϊτίοπ οἵ 
46 ἰὰ ποιϊϑιό 49 [᾿ϑχϑιιρίδίγθ {ΠἸπιά, θὲ θα 
σοηπίέονπιϊ ὁ ἄνθο 98 οοπαϊτίοπα ἀω οοπῖτϑϊ 46 
ἢ πιδ96. 

ι.88 Θχϑιπιρ δίγεβ ὑγίοίπϑυχ ἀοπὶ ἰα οουνθγίυτθ θη 
Ραρίϑν ϑϑὶ ἱπιρείπιόθ ϑοπὲ ΠΠΠπιόβ θη. οοπιπηθηςϑηὶ 
Ρϑγ 9 ργθιπηίθγ ρίϑὲ θὲ θη ἰϑυπιίπϑηὶ βϑοἱϊ ρϑγ [8 
αϑεπίὸγθ ρ896 συΐ οσοπιροτῖθ υπθ Θπιργοίὶπῖθ 
α΄ πιρεϑϑϑίοπ οἱ α1ΠΠΠυϑιτϑιίοη, 8οἱ᾽ ρϑγ ΙΘ ϑϑοοπα 
Ρίαϊ, ϑείὸπ ἰΘ οϑ8. Τουϑβ [68 δυῖνθ8 ϑχϑπιρίϑίγθ8 
οτἱοίπϑυχ 8ϑοπὶ ἢ! ππιόβ θη σοπιπιθηςϑπῖ ρδϑΓ [8 
ργϑιγίὰγθ ρ896 συΐ οοπιρογῖθ υπθ Θπιργοίπῖθ 
α'Ἰπιριϑϑϑίοη ου α1ΠΠωϑιγδιίοπ θὲ θη ᾿ἰθγπιίπδπῖ ρϑΓγ 
Ια ἀθϑυεπίδγθ ρ896 υὶ ςοπιροτῖθ υπθ τθί]9 
οιπιρεοίηῖθ. 

ὑπ 468 ϑγπιθοίθ8 βϑιυἱνϑηϊβ ϑρρϑγδϑῖϊγα 8ὼγ ἰ8 
ἀϑεπίἀγθ ἱπί899 ὧ46 οἴδϑαιιθ πιίοτοήΐοθ, βϑίογ [6 
688: [6 ϑγπιῦθοίθ --» 5Ξἰσηἰήϊθ “Α ϑυ!νῆξ΄, [6 
ϑυπιροίθ Δ ἰσπίο “ΕἸΝ΄΄. 

ι98 οδιῖθ3, ρίδποπθ5, ἰϑῦίθϑυχ, ϑῖο., ρϑυνθηῖὶ δῖτθ 
ΠΙ πιά ἃ 465 ἴδιιχ 46 τόαυοτίοη αἰ όγοπιϑ. 
ἰούβυὼὺ ἰὼ ἀοουπιθηΐ θ8ὲ ἴτορ οιϑηα ρουγ δϊῖγθ 
γϑθργοαυΐῖ θη υπ 8θυ] οἰΐοῃό, ἰϊ 681 {ΠΠπτό ἃ ρϑγτίγ 
49 ᾿!'8ποίθ βϑιρότίθων 9ϑυοίθ, 46 σϑιιοῖθ ἃ ατοίϊθ, 
οἱ 46 πδιῖ θη 088, ΘΠ ργϑπϑδπὶ ἰΘ ποπιῦγθ 
α΄πι8965 πόοσθ88ϑἰγθ. ἰ.905 αἰϑογθ π]68 3 ἰνϑι}ῖ8 
᾿Πυδίγϑηϊς [8 ππιόϊποασο. 
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ΦΙοπιειαιν ᾿φιασοσίκό, » -- 
ὡ γυνν 

ΤΗΙ ΒυΤΗΥΡΗΒΟ 

ΑΝΌ 

ΜΕΝΕΧΕΝΌΝ ΟΕ ῬΙΆΔΤΟ 

Ἑὰάϊιθὰ ΖὉΣ ὑι6 ὕ869 οὗὁὨἨ ϑοῇοο]5 

! ΒΥ 

ΟΕ ΟΒΑΥΛΕΞ, ΜΑ. 

ΟἸΛΑΒΒΙΟΑΙ, ΤΕΟΤΌΒΕΒ ΑΝῸ ΤΑΤΕῈ ἘΕΙΙΟΝ ΟΕ 51 9ΟῈΝ᾽ἾἮ ΟΟΙΈΘΕ,, 

ΟΑΜΒΕΙΡΘΟΈ. 

ονῦοι : 
, ΜΑΟΜΙΠΠΙΑΝ ΑΝ 60. 

1888 

[116 Κρ] οἢ Ἰγαπβιαϊίοη ἰ8 γεϑογνοά,] 



(ἰδηιθείσχο: 
ῬΒΕΙΝΤΕΡ ΒΥ Ὁ. ὅ, ΟἿἸΑΥ, Μ,Α. ἃ ΒΟΝ, 

ΑἹ ΤΗῈ ὈΝΙΨΕΕΒΙΤΥ ΡΒΕΒΒ, 



β 

ΡΒΕΒΑΟΘΕ, 

ΤῊΕ ἔνο Ῥϊαϊορθα. οοπξαϊηρα ἴῃ {115 Εάιύΐοη [ουτα 
ἃ δορά Ἰηὐγτοάπούίοπ ο Ῥ]αἑοηΐο δύπαγ, ΤΉΘΥ ἀο ποὲ 
Ῥγθδθηῦ ΔΏΥ͂ ΒΟυΪοβ οΥΘΙΩτηαὐΐο 8] ΑἸ] ΘΙ] 0168, ΠΟΥ 15 
ὑ86 Βα] θοὐ-τηδύθου αὖ 811 αὐϑίγιιβοι ΤῈ Μυέδ ρῆνγο 5 
δ. ΘΧΟΘΙ]θηῦ ΘΧα 016 οὐὗὨ ὑμ6 “ ἀϊα]δοίϊο᾽ τηθιποά οὗ 
ϑοογαύθϑ, δηα ὀχ ἱύα ἴῃ 105 ἀο]]οαῦθ 5δάθα οὗἹὨ τηθδῃ- 
1ηρ; Δη ἃ ΘΧΡΥΘΑΒΙοΙ, {16 ΠΘΧΙΡΙΠν ἀηα ργθοϊβίοη οὗὨ ἐπ 
Ἰηοϑῦ Ρουίϑοῦ Αὐδ]ο ργοθθ. Τ|ι6 Ζ͵ογιθαόγοια ἴθ ἰηφογθβί- 
ἸΏ ΔΒ. ὃι ὑγρίοα] βρθοίμηθῃη οὐἨ ἐμοβθ χηθέουοαὶ δογη- 
Ροβι ΐοηβ, ἰὰ τυ Β16 ἢ {π6 ΑὐμΘηΐδη8 ἀθ]ρ θα ἐο σονὶνθ 
{Π6 ρἹογῖθα οὐ ὑμ6ὶν" παύϊνϑ Ἰδηᾶ, 

[χὰ Ῥυθραυίης {8 οαἀϊέίοη 1 αν δοῃβα]ίοα 
ἐπρουρβουῦ {Π|6 γθοορηϊζο φανοῦ ὑϊ65, ἸῃοΠ πἀ]ηρ ατοῖθ 
δηὰ Φονθθ, 1 Βᾶνθ 4180 ἰο ἐμδηὶς {ῃ6 ΟΔι υἸἀρθ 
ῬΆΌ]19 Ογαῦοῦ [ὉΣ βοπιθ Π]ΔΠΙΒΟρὺ πούθα οὰ. ὑῃθ 
]θηθαθγιθ., ἃ ἃτὰ ἱπάθοίθα ἐο Μν Α. ὙΥ. ργαῦ, 



ἷν ΓΟΚΨΆΟΕ. 

᾿ ]Π]ον οἵ δύ Οὐ αυ θ᾽ 8 ΟὉ]]οσθ, Ομ υϊάρθ, ἔου 
ἸΏΔΏΥ͂ 560] ἰδ, ἀπὰ ἴῃ ῬΑΥ Οα]Υ ἔον ὑΠ6. τηδΐῃ 

ραγὺ οὗ Αγρροπάϊχ Β, Ἐοίδυθῃοθβ ἃ1Ὸ βίνθη οἢ ροϊηΐβ 
οὗ συν ἴο Μαάνίο᾽- Ογοοῖρ ϑγηίαα ἀνὰ (οοάνν πα 

Ογοοῖ Ποοάθ αγιὰ Ἴ γ,8.56. Α5. ἰδ 18. Ῥοββί 816 ὑπαῦ τὴν 
Θαϊθίομ οὗ ὙΠΟ. ἰν. 1---41] τηδνὺ ΔἸγθαγ Ὅ6 ἱπ ἐπ 
μιαπὰβ οὗ βοιὴθ γϑβθυβ οὐ {1:15 Ῥοοῖς, 1 πᾶγϑ χοϑίουχοα 
ἴο 1ὺ ΠΌπι ὑΐϊπηθ ἔο ὑΐπηο ἴῃ οὐᾶθι" ὑο ἀγοϊᾷ ἃ γοΡοῦ- 
ὑοη οὗἨ ὑπ βαῖὶθ ποίθ, Βοβίάθα ἐ1Π6 ἢριιτοβ ἀθπούϊηρ 
ΟΒαρύουβ δηα Ἰἴη65, ΒΘ Θἢ8᾽ 85. Ῥαρθβ δηᾷ Ἰϑυθθυβ ΔῚΘ 
Ρἰδοθά οὰ {πὸ θὲ οὗ {π6 ἐδχύ. 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΕΤΗΥΡΗΒΟ, 

ΤῊΝ 1) αἸοριιθ 15. ὙΘΥῪ ΟἸΟΒΘΙΥ οοππηθούθα ΜΙ ὑπ ὑγ1α] 
δῃα οοπάοιηπαύίοη οὗ ϑοογαῦθβ ἰτηβ861 ἢ, ϑοογαῦθϑ τηθϑὺβ 
ἘΠ ΡΤ, πα Ὁ6}15 ἴα ὑπαῦὺ Π6 15 ὑπτυδαΐθηθα ν10}} 
8 ἱπάϊούμιθηῦ ἃ5. ἃΠ ἱπηονδῦουῦ ἴῃ το] ρίοη, ἃ ἃΒ 
οοΥΥαρύϊηρ ὑπ6 νου οὗ Αὐμθηβ. Οπ Πραρίηρ ἔγο τα 
ἘΠ γρΡῃγο ὑμαῦ μι ὕοο 15 ᾿Ἰμνοϊνθα ἢ ἰθραὶ ὈυΒΊΠΘΒ8, 
6 ἰπαυΐγοα ἔα 0 Π ον, πὰ ἸΘΥὴ5. ὑΠαῦ Π6 15. ἃθουῦ ἴο 
Ριοβθοαίθ ἢἷ5 ἔαύμϑυ ἔῸν πλασάθυ, Ὀοθὶπρ οΘοηνπορθα ὑπαῦ 
Ρἰθύὺν σϑαυΐῖγοα ὑΠ15 αὖ 18. Βαηᾶθ, ϑοουαύθθ παὐαγ] Ἐ 
ἈΒΒΌΓΙΘΘ ὑπαῦ {Π6 ἀπύϊο5 οὗ Ῥιθῦυ, δηὰ 108. πδύαγθ, ἃ} 
ἔα] Καοννη ἴο 5.10 }} ἃ τηδι; δηἃ ἘΣ ΠΥ ΡΠΥΟ δοκπηον- 
Ιοᾶροβ ὑμαῦ {ῃ60Ὺ ἃγθ.0. δϑοογαίθβ Ῥθρ5 αθγρηνο ἴο 
ἰηδύγαοῦ ἶτη, ἴῃ ογάθυ ὑπμαῦ Π6 ΤηΔΥ ΔΡΡΘᾶβθ [158 δῃ- 
ὑαρσοη δῦ, δα Θβοᾶρθ ὑΠπ6 ὑμυθαύθηθα ὑγ18]. 

Ἐπ ΡΕγο ἀρύθθβα γϑϑ ΠΥ Θηοαρ., πα βὐαύοβ ἢ1Β 
νίϑννβ ψιυμουὺ Ποϑιὑαθϊοη. ΟΥ̓́Τ Βριν!πηρ. ΤῊΘ ΥΘΙ ΔΙ ΑΘ. 
οὗ ὑπ Ῥιδίορσιιθ 8. δὴ. δαπιῖγ Ὁ] 6 Θχϑιηρ]θ οὗὁἨ ὑπθ 5γ5- 
θη οὗ ατιοϑύϊοη δῃη ΔΉβΘΥ ὈΥ ΒΟ. ϑοογαΐθβ ὑθϑύθα 
ὉΠΒΟΙΠα ΟΡΙὨΪοη5. ΕἸΥΠΥΡΙΓΟ ὑχγ165 βὐαὐθιηθηῦ δὔῦθυ 
βύαὐθιηθηῦ, θα ἢ6 ΠὰΒ. ΠῸ ΡΟΥΘ οὗ ἀγριχηθηῦ, ἃπα 185 
ΘΆΒΙ]Υ 16α οἡ ο οοπ νοῦ Ὠἰτηβθ 1 δοογαύθϑ, ἃ5. ἀ588], 
Ιθῶνθθ ὑμ6 ατϑϑύϊοη πηβοϊνθά, Ἠδ ταῖβοϑ ἀμ ΠΟ] {165 
Ρυῦὺ ἄοθϑ ποὺ ἥηὰ δὴ δῆϑυγου, “ἪΗΠΝ5 ἰδοῦ, 8ἃ8 
Μὺυ Οτούθ οὔβθυνθϑ, " οοηϑὶδίβ ἴῃ θχροβίηρ θα ἀθη1- 
(ἰοη8, ποῦ ἰῃ ρῥιονιαἀϊηρ σοοά ομθθ. Τ}18 Ὡθραγθ 



νὶ ΔΙ ΝΟΔυσΤΊΙΟΝ 

ἔαπούϊοι 15. 411 ὑπαῦ 116 οἱαΐ πη ἔῸν Εἰ μ561.- ἢ ἄθθρ 
γοργθῦ ὑπαῦ Π6 οδ ἀὼ πὸ τοῦθ᾿, Τ7]Ὸ ΟὨΪΥ ροϊηΐϑ 
Μ Π10.. πιὰ ὈΘ. ΘΟηΒΙ θυ ἃ5. ὉΠ δία] βμθ 1 ἴῃ ἀπ 
Διί ρῆνο αὐ ὑπὰῦ {}6 ΟΥ̓ ΙΠΑΥΥ ἃ οὐνίοιιϑ οοι- 
σΟρ θη 5. οὗἨ Ρῥἱοὺγ ἂνὸ ἱηαἀθασαύθ δὰ ἀΠ ΟΣ ὕγ, ἡν 8116 
ὍΠ| απθϑύϊοηβ οὗ ἀαὺν ο (ἰοὰ ἃπὰ τὴ ἂνθ ΟΟΙΏΡΙΟΧ 
εὐ ππιδ ]}0]4, 

ῬΥΘΟΙΒΟΙΥ {Π0 ορροπίύθ ἰ5. {πὸ νον οὐ ΨΏΪΟΗ 
ῬΘ]]ρίουθ ὈΙΘΟΥΥΥ [8 ΔἸ νγαγ5. δοὐρα, Ἐν ρηνῸ 15 
ὑΠ6 ὑγρθ οἵ ἃ Ὀἱϊρού, ὙΥΔ116 ταὐίο νυ αθϑυϊυθ οὗ 
᾿πηδρ πδύϊοη ΟἹ Ἰορίοα] ἔδοα]ύν, ἀπ αἰτποϑὺ οὐ {μϊηϊκο 
ἴηρ ῬΟΥΤΘΙ, Π6 18. δ πρυϊρηῦ, Ὑγ 61] τηθϑηΐηρ, δηα οου- 
Βοϊθηύίοιιβ τὰ, Βιεῦ ἄρον 4]] ὑμίηρ 5. 6. 15. ροββϑϑβϑᾶ 
ὙΙῸἢ ἃ ἤγτῃ οομνίούϊοῃ. ὑπαὺ 6 ἰβ τὺ ἴῃ ὑΠΘΟΡῪ ἀπά 
ἴῃ Ῥνδούϊοθ : μΒ6 μὰϑ ΠῸ0 ΤῊ ΪΒΡΊ ΊΠρΡ5. ΟἹ Ποβιὑαὐΐοη ; ἢΘ 
158 ΤΟΔΑΥ ἴο ΟΔΥΤΥ͂ οὐκ Πἷβ οομνίοὐϊοης ἰο ἐΠ6 ΤΟ Ο] ὑΪη ’ 
Θχύθηὐ Οὗ μα υϊηρ εἶθ ἔαύμου οἢ Πΐβ υ18] ΓῸΣ τ ΌγΑΒι", 
ΤῊ5. Ἰαδῦ οἰ ουμηβύδημ08. ΒΘΘΙῺ8 ἱπαθθα αὶ ἰοιιοῇ οὗ δαγ- 
οαὔαγθ, ἃ Κἰηα οὐὁἨ γοαινοέίο αὐ αὐοιυνάμηι. Αἱ {Π8 
ΒθΤ.0. ὑπ. Ὀχα ΠΥ ὑονγαγᾶθ ὑπ 6 ο]4, δμα ΒΔΥΘΠΠοΩΒ 
ὕο Ῥδυθηΐβ, ξουιηθα ὃ ραυὺ οὐἩ ὑπ ἀαυῖκου βἰάθ οὗ Α τεἰὶς 
ΟἹ] οἢ, ὅϑιιοὶ ἃ Ῥγοβθοιιθίοι α5 ἐπὶ ΟὨΪΥ ὙΤΟΥΉΘ 
ἴῃ ἄθρνθο ὑπϑῃ τηλΠΥ δὴ ϑοὺ γΘοουθα ον δἰ θα (ο 
ἴῃ ὑπ6 11ϑγαύανθ οὐ τθθοο, 

ΒῸΡ ἔνθ Πο. ΔΑ] δἰ οὐ {ῃ6 ΤΙ δ]οσιιθ ὑπ6 οὐπάθηὐ 
5Που ἃ γον ἕο ατοίθ δὰ οὐγούν, δηὰ ἴο {68 6 Χχορὶ- 
Ἰθηὺ Ἰηὐτοἀπούϊοπ ρυθῆχρα ἰο Ὑγ61155 δαϊξίοῃ οὗ ξη6 
“ἰμμψρῆτγο. 

ἽῬΜΈΝΕΧΕνΝυ". 

δοογαῦθθ τηθϑίβ ἃ ἐπίθημα ψῈῸ ἰπέουιηβ. τὴ ὑπεὺ ὑπ Αὐῃθηΐδηθ ἃ δροαὺ ἕο ΔΡΡοϊηῦ δὴ ογαΐου. ἰο ΠΓΟΠΟΌΠ0Θ. {9 ἔιηθγᾺ] Θα]ορίαπι οὐ ἐῃοβθ ῆο αν ὈΘΘὴ 58] πη ἴῃ ψχαῦ, βοογαΐδβ ῬΟΒΡΟΠἦβ ἴῃ ἃ ἴοῃθ οὗ 

πᾳ 

“«᾿“ μ--{ῇ(  ᾿ν.ὦὁ 

ἫἘ-᾿᾿“““ΧὝΎῪΙ  »ὸὸ “ἡ. 

ΣΥΖΙ͂ »ο 



͵ηωώφῳ 

πτττῳ 

ΤΤΚΟΡυσΊ ΟΝ. 12: 

ΡΙΥ Ὰ] ὀχαρσρονγαύϊοι,, θχίο!]ηρσ ὑμ6 γονγοιβ οὐ ἐμθ 
ΡΟ] ΒΡΘΆΪΚΘΙΒ; ἀπᾷ ὑμθη, ἴῃ ἀπθνγον ἕο Μομθχθηιῖι, 
ἉΠΟΒ. ὑμαῦ [6 ἀοθθ ποὺ ὑμίηϊς 10 ἃ ἀἰοα] τηδέξου 
ὕο ΒρΡΘαΪς ΟἹ 8110}} ἃ βιιθ)]εοῦ, Ηδ Βἰτηβοὶ οουἹα ΒΡΘαΪς 
ἰξ 6 ΨΘΥΘ ὁμόβθη, ΝᾺΥ τόσο, [6 Πὰ5 Ἰϑαγιιθὰ 
ΒΡΘθοΐι ἔγομη Αβραβία τυ μΐ οι σοι] θ6 βυιϊίαῦ]6 ἢ ἐπῖ8 
ΥΘΙΥ͂ ΟὐΟδΒΟη, ΤῊΘ 5ρθθοὶϑ {8616 [0]]Ονγα, ἃπὰ ἰβ 
᾿ηἀθοα ὑμ πιαΐῃ ρανῦ οἵ {16 ὑγουῖ, 18 ΒαΡΡοβοα ἀαΐο 
15. ΔΙΌΟΣ ὑ}}6 ἦῬΘαοΘ οὐ ΑἸϑα]οϊαπ᾽, Ἰοπρ δέον ὑπ|6 γοὰ] 
δοογαύθα νὰ ἀθδί, 

ὙΝ θύμον" {118 ΒρΘθο]ι τγὰβ ἃ βοιυΐϊοιι δἤογῥ οὴ {πὸ 
Ραγὺ οἵὁἨ Ῥ]αὔο ὕο βιυθα55 ὑπ6 τοίου ἱοίαμα οὗ ἐῃ6 ἀν, οἱ 
Ὑ ϑύϊθι 10 γᾶ τηθαμῦ ἃ5 ὃ ῬΡΆΡΟΑΥ οα ἐποὶν ΒΡΘΘΟΠΘΒ, 15 
ἃ αἸιοβυϊοη. Ψ}10}). Πὰ5 ρίνθηῃ υἶβθ ὑο βοπὶθ αἰἰβοιββίοῃ, 
ἢ ὑΠ6 οὔθ μαηά ἰὺ ἰ5 ἰρο ροοῖ ἴον ἃ Ῥαγοάγ, 1 
γοραγαθά ἃ5. βῖι0}, 1 τοιηΐη θ τ8. οὐὁἨ ἐΠ6 οΥἰἸοίβηα 
Ρᾶββθα ΟΥ̓ ἃ πηρύξθι-οἵ-ἴαοὺ γϑδθ οὰ {Π6 Το) οοἰοο 
“ἀἰάνο8868, “ ὑμαῦ ὑπο ν βθθιηθᾶ ψυϑὺγ Βϑοοά δαάγοββθϑ, 
Δα ἴῸΣ ἷβ ραγὺ ἢ6 ἀϊᾷ ποὺ 566 ΨὮΥ {Π6 Υ 616 16- 
ἡθούθα᾽, 80 ὕοο {118 ογαύίοῃ, ὑπουρι [Α}]}1ρ ΤᾺΣ Βῃονῦ 
Οὔ ΤΠΘ τηδρ Πσθηῦ ΒΡΘ601} οὐ Ῥουΐο]65 υ ἢ οὶ ΤΟΥ ἀἸάθ5 
Πιδ5. ῬΡΘΒΘυγΘα, Β66ΠῚ8 ὕο Βᾶνθ Ὀθθῃ ΓᾺ]]Υ θα} ἰο {19 
ΔΥΘΙΆΘΘ Οὗ 5.0} ἀἰβοοῦγθθθ, “ΤΉΘΥ ΘΟΠοντηοά᾽, ΒΕΥΒ 
Ῥγοΐθββου Ῥονγούν, “ὑο ἃ γὙϑραϊαν ὕγρθ. πον Ὀορδῃ 
1 0}} σοα8 δα ἀμοοβϑύουϑ, δη ὑῃ6 Ἰορθηάανν Ηἰβίουυ οἵ 
ΑὐΠ6Ή8, ὕο ν Π10}} Βιιοοθοα θα δὴ αἸ]πιοϑῦ Θα Δ] Πού ]ου8 
δοοοπηῦ οὗὨ Ἰαΐθν' ὑϊτηθ8, ΤΠ6 Ῥρυβίδῃ ὑῶν ἔουτηθα ἐπ 
ΟΘΗΪΘ ΟὗὨ ἐΠ|0 παυγαῖνθ : ἴῃ {Π6 ἂρ οὗ Ἰβοογαΐθε πα 
Ἰδϑιμοβύμθηθα ὑπ6 Αὐμθηΐδηθ ἡνουθ 561] ᾿νῖηρ οἡ [ῃ6 
δίονῖθθ οἵ Μαγδύμοη μὰ ϑδ]αυηϊθι ΤῊ6 Μοηθαοηλια 
Ολδύβ ἃ Ψ 611 ΟΥ̓Θ1" ὑΠ18 ὑγϑὰΚ ρ]δθοβ οὔ Αὐμϑηΐδῃ ὨἸϑύουυ. 
ΤῊΘ νῶν οὐ Αὐμθηβ δηα Βοθούϊε '5 ἃ ὑγὰν οὗ ΠΙΒΘΥ Δ ΟΣ ; 
16 Αὐπθηΐθηθ σᾶνθ Ῥ8οῖς {ῃ6 ΟΡραγύδηβ ἰακθὴ αὖ 
ΟΡμδούθυϊα οαὐ οὗ Κίμάποεθ, [Ιηάροά,, τγθ ἀθιηοογδῖβ 
ΔΥΘ {118 ὑγιιθ Δυϊϑύοουδου οὐ νἱνΐαθ. Τῇοβο αυθ {9 



ὙΠ ΤΑ] ἈΝ ΟΡΟσΤΊΟΝ. 

Ρ]αὐϊυἀο5. ἀμ ἐ]βθμο τ ἰῃ νοὶ Αὐμθηΐδῃ Πἰϑύουυ 
15. αἀἰβσιυϊδοά, Οἱ ὑπ0 οὗμον μαμὰ ἰδ ἴθ ἴοο {ἰκ ἃ 
γΒθύου θα] ΘΧΘΡΟἶβθ ὑο βθθιῃ ὑνου ΠΥ οἵ ἐπι6 πιοϑὺ ὈΡΠἰδπς 
διηἃ ἱπηαρίηαύϊνο οὐ αγθοὶς σίου, ὙΥ1Ὲ ὑ86 ΘΧΟΘΡ- 
ὑϊοη. οὗἨ ὑΠ6 βρη ἃ ἀπ ἱπιραϑϑϊοηθα ἌΡΡΘΑΙ 'ἰπ ὑῃ6 
οἸοβίηρ ομαρύθυβ, ὑΠπθὺθ 15. Π 0016 ΟἹ ΘΙ ΠΑ] ἰὑγ οὗ ὑπουρμὺ 
ΌΥ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ, Δ ΠΟ οἰαγδούου βυϊο Ὀυθδ νι οὐ γίθνν. 
ῬΙαῦο ΟἸΪΥ βῃονγϑ ὑμαῦ ἢ6 οἂῃ Θα 18] Τιγϑίαϑ οὐ 180- 
ογαύθβ  ἢ6. ἄοθ8. ποῦ βραβ5. ὑμθη, ΤΉΘΥΘ τϑιηδίη5 
ὑΠ|0 νἱθνν ὑπαῦ {Π6 “ογιθαογνιιθ 16 ποὺ Ῥ]αΐοβ ὑόν, 
Τὸ αυοίθ ἀραΐῃ ἔοι “ οννϑύύ----Ταὐθυ μᾺ] ον άθ ποθ ΒΘΘΠῚΒ 
ἴο Ιθᾶνο ἐπ αποβύϊοη οὗ δι που ἷρ ἰῃ ἀοιθύ. ΤΉΟΥΘ 
Ἀ.Θ ΤλΘΥ5 ἀηα {]16 16 δ.6 ἀθϑίβοὐβ νυ 6}. ταΐρὶ᾿ οὐ μα ιῦ 
ποῦ θὈ6 βου δοά ἕο Ῥ]αὐο. Τὴ ἤοσπι οὔ ἐπθ σουὶς 
ΤΔΚ08. ὑ}|0 ΘημααἶΥΥ αἰ υ]ῦ ; {116 Ἰα γοάιιοξίοι ἀπά ἐπ6 
ἤμπα]θ τγθᾶν {}|6 Ἰοοὶς θἰεμθν οὔ Ῥ]αΐο οὐ. οὗ ἃ βιὰ] 
ἰμηϊαΐον οὗ Ῥ]αύο. Τῇ {Πϊ5 ποθι θα! ὗν, 06 ΘΧΡΥΘΒΒ 
ὑθβυϊ ΠΠΟΩΥ͂ οὗ ΑΑὐἱϑύου]θ᾽ τὰν ῬΘΥΠΔΡΒ5. ὕπρη ὑΠ6 Ὀδ]Ά ποθ 
ἴῃ 108 ἔδνουν, Τὺ τησϑὺ ὈΘ γΘΠΊΘΙΏ θΟΓΘα αἷβὸ ἐμαξ ἐπ 
ΟΣ. Ὑγὰ8 ἕατηοιιθ ἴῃ δηὐαυ γ, ἀηα ἰ5 ἱποϊαάθα ἴῃ 
ὑπ ΑἸΘχαπάνίδῃ οαὐα]οσιιθα οὐ ὑμ6 ῬὈ]αξοηίς ὙΥΙ Ι ηρΒ᾽, 
580 4180 αγούθ; ψῆο Ὀο]ἰθγθά ἐμ ἥήρηδαογιίβ ἴο Βᾶγνθ 
Ὀθθη Ὑγυὶδύθη ΘΒρθοία ΠΥ ἴῃ σἰνα]νν οὗ Πγβῖαθ, ψῸ μδά 
ἸαύθΥ ρὰὺ ἔου σαντα ἃ Κι μ6 1] οὐαύϊοη, ἃηα ο ψ Ποῖα 
ῬΙαῦο νγὰβ Ἀπάου Ὀὐθ]ν δα αρομίβίϊο, ΤῈΘ αποσυγίοσιιϑ 
οὗ Ιβοογαῦύβϑ, ὑποιρῆ ποὺ ἃ ἔπμογαὶ οΥύϊομ, {Ὁ]]ονγα ὑῃ6 
ΒΆΤΩΘ ΟΥΘΙ ΟΥ̓ Θνθηΐβθ, δμἃ ἸΔῪ 6 οοηδυαϊοὰ Ὑ{Π 
ϑανδηΐαρθ. απ γ 85 οαϊθίοι ἢὰ5. ὈΘΘὴ ἴῃ ΤΩΥ͂ Ὠϑηαᾶ 5 
ὑμγοιρ)οαῦ, ἀπ ὑμγονβ πη π ἢ ᾿Ισηῦ οα ὑῃθ ἔμπηθγὰὶ 
ΒΡΘΘΟΙΘ5. ἃπα οἡ ἐπ6 Οτθοὶς τμϑϑου οἰ δηβ ΒΘΏΘΓΆΙΠΠ]Υ, 

1 5.66 ποίθ ου ἥδοπου. 8, 8, 

ΑἹ] 
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ΕΥ̓ΘΥΦΡΩΝ' 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠᾺ 

ΕὙΘΥΦΡΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

Α1 ΒΕ. Τί νεώτερον, ὦ Σώκρατες, γέγονεν, ὅτι σὺ τὰς 
ἐν Λυκείῳ καταλιπὼν διατρίβας ἐνθάδε νῦν διατρίβεις 
περὶ τὴν τοῦ βασιλέως στοάν ; οὐ γάρ πον καὶ σοί γε 

δίκη τις οὖσα τυγχάνει πρὸς τὸν βασιλέα ὥσπερ 
ἐμοί. 5 

ΣΩ. Οὔτοι διὶ ᾿Αθηναῖοί γε, ὦ Εὐθύφρον, δίκην 

αὐτὴν καλοῦσιν, ἀλλὰ γραφήν. 

ΕΥ̓Θ. Τί φῇς; γραφήν σέ τις, ὡς ἔοικε, γέγρα- 
Ἁ “ᾷ»’ἤ , ε λσ 

Β πται; οὗ γὰρ ἐκεῖνο γε καταγνωσομαι, ὡς σὺ ετεέερον. 

ΣΩ. Οὐ γὰρ οὖν. Ιο 

ΕἘΥΘ. ᾿Αλλὰ σὲ ἄλλος ; 

ΣΩ. Πάνυ γε. 

ΕΥ̓Θ. Τ΄ς οὗτος ; 

1 ἢ περὶ ὁσίου" πειραστικός. 



2 ΠΛΑΤΩΏΝΟΣ 
Α ’ Ἕ Φ ϑ ’, ΣΩ. Οὐδ᾽ αὐτὸς πάνυ τι γιγνώσκω, ὦ Εὐθύφρον, 

Ν ᾿ -Ξ , ’ , - ΞΞΞ Φ 3 ΞΞ:ΞΞ τὸν ἄνδρα" νέος γάρ τίς μοι φαίν.-ται καὶ ἀγνὼς" ὀνο- 
΄ὔ , 9 » ε 4φ. Δ Μέλ μὴ δὲ μάζουσι μέντοι αὐτόν, ὡς ἐγῷμαι, Μέλητον. ἔστι δὲ 

’ “ 7 ,ὔ τὸν δῆμον ' ΠΙιτθεύς, εἴ τινα νῷ ἔχεις Πιτθέα Μέλητον, 
’ , " ’ οἷον τετανότριχα καὶ οὐ πάνυ εὐγένειον, ἐπίγρῦπον δέ. 

“ ’ 3 Ἁ Ν ΕΥ̓Θ, Οὐκ ἐννοῶ, ὦ Σώκρατες" ἀλλὰ δὴ τίνα γρα- 
’ ’ὔὕ Ο φὴν σε γέγραπται; 

[] 9 9, “ Ἁ Α ΣΩ, ἭΜΝντινα; οὐκ ἀγεννῆ, ἔμοιγε δοκεῖ" τὸ γὰρ 
, Ψ “ “ 9 ’ ϑ ἋΔΛ 3 νέον ὄντα τοσοῦτον πρᾶγμα ἐγνωκέναι οὐ φαῦλόν ἐστιν" 

ἡ ’’ ἰνέ ἴὸ ’, , ἐ , ὃ ἐκεῖνος γὰρ, ὡς φησιν, οἶδε, τίνα τρόπον οἱ νέοι δια- 
ΕΞᾺ Ν Α ε ὃ θ ’ 3 ’ Ἁ ᾧ εἰρονται καὶ τίνες οἱ διαφθείροντες αὐτούς. καὶ 

’ ’ Φ ᾿ Ν Ἀ 3 ’ὔ κινδυνεύει σοφός τις εἶναι: καὶ τὴν ἐμὴν ἀμαθίαν 
Ά ε ’ κατιδὼν ὡς διαφθείροντος τοὺς ἡλικιώτας αὐτοῦ, ἔρ- 

’ ε Ἁ ,ὔ Ν δ χεται κατηγορήσων μου ὡς πρὸς μητέρα πρὸς τὴν 
᾿ (, ’ Ν πόλιν. καὶ φαίνεταί μοι τῶν πολιτικῶν μόνος ἀρ- 

“ “ ’ὔ “ ’ὔ ζω. Ὁ χεσθαι ὀρθῶς" ὀρθῶς γάρ ἐστι τῶν νέων πρώτον ἐπι- 
- 5, σ Ἁ μεληθῆναι, ὅπως ἔσονται ὅ τι ἄριστοι, ὥσπερ γεωργὸν 

“Ἂ -“ Ὸ Ἂ.Ὁ Ν ἀγαθὸν τῶν νέων φύτῶΩῶν εἰκὸς πρῶτον ἐπιμεληθῆναι, 
“ 

Ν Ν μετὰ δὲ τοῦτο καὶ τῶν ἄλλων" καὶ δὴ καὶ Μέλητος 
“ 8..- -Κς 

Ἁ 8 ἴσως πρῶτον μὲν ἡμᾶς ἐκκαθαίρει, τοὺς τῶν νέων τὰς 
λ , Σ θ , ) : Ν δ δ βλάστας διαφθείροντας, ὥς φησιν ἔπειτα μετὰ τοῦτο 

δῆλον ὅτι τῶν πρεσβυτέρων ἐπιμεληθεὶς πλείστων καὶ - 
μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος τῇ πόλει γενήσεται, ὥς γε τὸ 

9 Α [ω] ΕῚ ἢ 3 Ὁ 3 ᾽ εἰκὸς ξυμβῆναι ἐκ τοιαύτης ἀρχῆς ἀρξαμένῳ. 
ϑ, ’ 5 93 ,»-"»ν 2 ἘΥΘ. Βουλοίμην ἄν, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ ὁρρωδῶ, 

μὴ τοὐναντίον γένηται. ἀτεχνῶς γάρ μοι δοκεῖ ἀφ᾽ 
ἑστίας ἄρχεσθαι κακουργεῖν τὴν πόλιν, ἐπιχειρῶν ἀδι- 

1 τῶν δήμων. 

15 
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ΠῚ 

ΕΥ̓ΘΎΦΡΩΝ (2, 8) 8 
κεῖν σέ, καί μοι λέγε, τί καὶ ποιοῦντα σέ φησι δια- 
φθείρειν τοὺς νέους ; 

ΣΏ. ἴλτοπα, ὦ θαυμάσιε, ὡς οὕτω γ᾽ ἀκοῦσαι. 
’ ““ φησὶ γάρ με παν εἶναι θεῶν, καὶ ὡς καινοὺς ποι- 

οὔντα θεούς, τοὺς δ᾽ ἀρχαίους οὐ νομίζοντα, ἐγράψατο 
τούτων αὐτῶν ἕνεκα, ὥς φησιν. 

ΒΕΎΘ. Μανθάνω, ὦ Σώκρατες" ὅτι δὴ σὺ τὸ δαι- 
Ἷ “ὦ. μόνιον φὴς σαυτῷ ἑκάστοτε μω.. ὡς οὖν καινο- 

τομοῦντός σου περὶ τὰ θεῖα γέγραπται του πῆ τὴν γρα- 
φήν, καὶ ὡς διαβαλῶν δὴ ἔρχεται εἰς τὸ δικαστήριον, 
εἰδὼς ὅτι εὐδιάβολα τὰ τοιαῦτα πρὸς τοὺς πολλούς. 
καὶ ἐμοῦ γάρ τοι, ὅταν τι Χεγὼ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ περὶ 
τῶν θείων, πβθύενον αὐτοῖς τὰ μέλλοντα; πδπαηα σὰ 
ὡς μαινομένου. καίτοι οὐδὲν ὅ τι οὐκ ἀληθὲς εἴρηκα ὧν 
προεῖπον, ἀλλ᾽ ὅμως φθονοῦσιν ἡμῖν πᾶσι τοῖς τοιού- 
τοις, ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῶν χρὴ φροντίζειν, ἀλλ᾽ ὁμόσε 
ἰέναι. 

ΣΩ. Ὦ φίλε Εὐθύφρον, ἀλλὰ τὸ μὲν καταγελασ- 
“Ἂ 5» ϑ9ῸΝ “Ὁ 3 ᾽ ’ ε θῆναι ἴσως οὐδὲν πρᾶγμα. ᾿Αθηναίοις γάρ τοι, ὡς 

4 Ν “Ὁ 9 ’ ,ὔ 3 Ν μὴ ἐμοὶ δοκεῖ, οὐ σφόδρα μέλει, ἄν τινα δεινὸν οἴωνται 
“- Ἁ ’ ᾿Ὶ ΄“΄ὦΜ ε “ ’ Ξ «Δ εἰναι, μὴ μέντοι διδασκαλικὸν τῆς αὐτοῦ σοφίας" ὃν 
53 Δ " ἢ Ὁ δ᾽ ἂν καὶ ἄλλους οἴωνται ποιεῖν τοιούτους, θυμοῦνται, 

3 , εἴτ᾽ οὖν φθόνῳ, ὡς σὺ λέγεις, εἴτε δι’ ἄλλο τι. 
Ν ΕΥΘ. Τούτου οὖν πέρι ὅπως ποτὲ προς ἐμὲ ἔχου- 

σιν, οὐ πάνυ ἐπιθυμῶ πειραθῆναι. 
ΣΩ, Ἴσως γὰρ σὺ μὲν δοκεῖς σπάνιον σεαυτὸν 
’,ὕ Ν ΄ 3 92 3 Ν “ παρέχειν καὶ διδάσκειν οὐκ ἐθέλειν τὴν σεαυτοῦ σο- 

“ Ἁ “Ἂ φίαν' ἐγὼ δὲ φοβοῦμαι μὴ ὑπὸ φιλανθρωπίας δοκῶ 
3 “ φ ἢ 35, 9 ’ Α 3 Ἀ ,ὔ ασνυτοις Οο Τι περ έεχω εκκεχύμενως παντι ἀνδρὶ λέγειν, 

29 



{ ΠΛΑΤΏΝΟΣ 

᾽ , ΜΝ “ 3 ᾿Ν Ν Ν Ἃ εῷὔ οὐ μόνον ἄνευ μισθοῦ, ἀλλὰ καὶ προστιθεὶς ἂν ἡδέως, 
εν .- ἊἋἱ Ν Β εἴ τίς μου ἐθέλοι ἀκούειν. εἰ μὲν οὖν, ὃ νῦν δη) ἔλεγον, 

μέλλοιέν μου καταγελᾶν, ὥσπερ σὺ φῃς σαυτοῦ, οὐδὲν 15 σι 
ἂν εἴη ἀηδὲς παίζοντας καὶ γελῶντας ἐν τῷ δικαστηρίῳ τρ 
διαγαγεῖν, εἰ δὲ σπουδάσονται, τοῦτ᾽ ἤδη ὅπῃ; ἀποβή- 
σεται ἄδηλον πλὴν ὑμῖν τοῖς μάντεσιν. εἴ: 

ΕΥ̓Θ. ᾿Αλλ’ ἴσως οὐδὲν ἔσται, ὦ Σώκρατες, πρᾶγμα, μό 
ἀλλὰ σύ τε κατὰ νοῦν ἀγωνιεῖ τὴν δίκην, οἶμαι δὲ καὶ 0 εἴ: 
ἐμὲ τὴν ἐμήν. ἐά 

4Ἃ ΣΩ. Ἔστι δὲ δή σοι, ὦ Εὐθύφρον, τίς ἡ δίκη; ο ἴσι 
φεύγεις αὐτὴν ἢ διώκεις : ξυ 

ΕΥ̓Θ. Διώκω. ί 
ΣΩ. Τώα; κα 

4 ἘΥΘ. Ὃν διώκων αὖ δοκῶ μαίνεσθαι. 5 τ ἣμ 
ΣΩ, Τί δέ; πετόμενόν τινα διώκεις ; τῶ 
ΕΥ̓Θ. Πολλοῦ γε δεῖ πέτεσθαι, ὅς γε τυγχάνει ὧν σα 

εὖ μάλα πρεσβύτης, τά 
ΣΩ. Τίς οὗτος ; γὴ 
ΕἘΥΘ. Ὁ ἐμὸς πατήρ. Ιο 1) μέ; 

ΣΩ. Ὁ σός, ὦ βέλτιστε; ὃν 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ μὲν οὖν. γὰ 
ΣΩ. Ἔστι δὲ τί τὸ ἔγκλημα καὶ τίνος κἢὶ δίκη; τοὶ 
ΕΥ̓Θ. Φόνου, ὦ Σώκρατες, οὗ! 
ΣΩ, Ἤράκλειε' ἢ που, ὦ Ἐὐθύφρον, ἀγνοεῖται τ ἐγι 

ὑπὸ τῶν πολλῶν ὅπῃ ποτὲ ὀρθῶς ὁ ἔχει. οὐ γὰρ οἶμαί οὔ: 
Β γε τοῦ ἐπιτυχόντος ὀρθῶς αὐτὸ πρᾶξαι, ἀλλὰ πόρρω λις 

που ἤδη σοφίας ἐλαύνοντος. 

Ἱ μὲ . 

ὅποι) ὅπον. 



ΒΥΘΥΎΦΡΩΝ (9) ὅ 
, ’ Ν 3 " ’ υς, ΕΥΘ. Πόρρω μέντοι νὴ Δί᾽, ὦ Σώκρατες. 

᾿ ΟΜ, ΣΩ. Ἔστι δὲ τῶν οἰκείων τις ὃ τεθνεὼς ὑπὸ τοῦ :ο 
Ν “- ’ : ΔΙῚ δὴλ ὃ Ἄς 9 Ἁ »Μ ’ ε Ἁ 9 ἐν 15 σου πατρὸς ; ἢ δῆλα δή" οὐ γὰρ ἀν πού γε ὑπὲρ ἀλλο- 

’ ’ὕ 9 ’ ’ 3. .-« ΐῳ τρίου ἐπεξῇεισθα φόνου αὐτῷ. 
’ 

μ} ’ με )η- ΕΥΘ. ΤῬελοῖον, ὦ Σώκρατες, ὅτι οἴει τι διαφέρειν, 
ἣ 3 ’ 

εἴτε ἀλλότριος εἴτε οἰκεῖος ὁ τεθνεώς, ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο 
κα ’ ὃ ́-“- λ ’ » 9 δί ΝΜ ε ’ μόνον δεῖν φυλάττειν, εἴτε ἐν δίκῃ ἔκτεινεν ὦ κτείνας :- 
ΈΛΙΝ Ν ’ Ν 9 ᾿ν 3 , 9“ 9 Ἀ ’ 9 ᾽ «αἱ 20 εἰτε μὴ, καὶ εἰ μὲν ἐν δίκῃ, ἐᾶν, εἰ δὲ μή, ἐπεξιέναι, 

47 ε 2 ’ ’ ΝῪ ε ’ ᾿ ἐὰν περ ὁ κτείνας συνέστιός σοι καὶ ὁμοτράπεζος ἧ. 
. ἩΥ Ν Ν ’, ’ 4λ ἕ “ “2 ’ Ἴ; Οἰσὸν γὰρ τὸ μίασμα γίγνεται, ἐὰν ξυνῇς τῷ τοιούτῳ 

᾿ Ἁ Ν 3 “ἜἘ ’ Ἁ 9 “ ΄-“)᾽ ξυνειδὼς καὶ μι ἀφοσιοῖς σεαυτόν τε καὶ ἐκεῖνον τῇ 
,ιυ Σ ’ 3 ν ῳ 3 Ν , Ξ ς δίκῃ ἐπεξιών. ἐπεὶ ὅ γε ἀποθανὼν πελάτης τις ἦν ἐμός, 30 
Ν ε 9 “ 4 “.Ο ’ὔ 9 ’ 9 ΄“ 3 καὶ ὡς ἐγεωργοῦμεν ἐν τῇ Νάξῳ, ἐθήτευεν ἐκεῖ παρ 

ε« κ ’ εν 3 Ν 5 ἡμῖν' παροινῆσας οὖν καὶ ὀργισθεὶς τῶν οἰκετῶν τινὶ 
᾿ “ ε ’ὔ 5 ’ 3 ’ ἑ ε “ Ν ’ τῶν ἡμετέρων ἀποσφάττει αὐτόν" ὁ οὖν πατὴρ ξυνδή- 

Ἃ . ΄, Ν Ν . 9. αὶ Ν 3 ων σας τοὺς πόδας καὶ τὰς χειρας αὕτου, καταβαλὼν εἰς 
’ ’ὔ ’ὔ “ » ’ - 9 

τάφρον τινα, πέμπει δεῦρο ἄνδρα πευσόμενον τοῦ ἐξη- 3- 
0 ὅ ν᾽ ἵν. ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ τοῦ δεδε- γητοῦ ὁ τι χρὴ᾽ ποιεῖν. ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ τοῦ 

ὔ 3 ’ Ν 93 ’ὔ ε 3 ὃ ’ Ν ὑδὲ 

1ο Ὁ μένου ὠλιγωρει τε καὶ ἡμέλει ὡς ἀνδροφόνου καὶ οὐδὲν 
Ἃ ΝΥ 4 . 93 , -Ξ 4 . 5 εν»νΞ 
ὃν πρᾶγμα, εἰ καὶ ἀποθάνοι" ὅπερ οὖν καὶ ἔπαθεν. ὑπὸ 

“ ΄“ -“ 3 ’ Α 

γὰρ λιμοῦ καὶ ῥίγους καὶ τῶν δεσμῶν ἀποθνήσκει πρὶν 
Ν Ν Ν Ὁ,59 “5 ’ θ οῚ δὴ 

τὸν ἄγγελον παρὰ τοῦ ἐξηγητοῦ ἀφικέσθαι. ταῦτα δὴ ,. 
“Φ. ΞΞ-Ν -΄7"ν͵᾽΄ῳ Ν ν ε λλ 9 “"» Ψ οὖν καὶ ἀγανακτεῖ ὁ τε πατὴρ καὶ οἱ ἄλλοι οἰκεῖοι, ὅτι 

9 νι: Κα. --ἰ χ.- ὃ ’ “Ἁ ᾿ ’ 9 ,ὔ 

αἱ τ ἔγω υπὲερ του ἀνδροφόνου τῷ πατρὶ φόνου ἐπεξέρχομαι, 
ἘΞ ΝΜ 3 ,ὕ { 9.9. κα "“».. 93} ἢ ’ 
αι οὐτε ἀποκτείναντι, ὡς φασιν εκειγνοι, οὐ εἰ0 τι μα- 

8:ΞΞΞ ἰν -- 3 ’ μὴ “-,ΨἌἌἝ 59 ’ 
)ὼ λιστ᾽ ἀπέκτεινεν, ἀνδροφόνου γε ὄντος τοῦ ἀποθανόν- 

᾿Ὶ “ν ,ὕ ε ς ΄-“) ’ ᾿ ϑ' 2 Ἁ 

τος, οὐ δεῖν φροντίζειν ὑπὲρ τοῦ τοιούτου" ἀνόσιον γὰρ 45 

1 χρείη. 



θ ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 
Ν ὕ - 42, ΕῚ Ε εἶναι τὸ υἱὸν πατρὶ φόνου ἐπεξιέναι" κακῶς εἰδότες, ὦ β 

΄, Ν - δ΄ κν 4 Ἂ-Φ « , Ν ᾿ Σώκρατες, τὸ θεῖον ὡς ἔχει τοῦ ὁσίου τε πέρι καὶ τοῦ 
ἀνοσίου. 

Φ ε Ν ΣΩ. Σὺ δὲ δι) πρὸς Διός, ὦ Ἐῤθύφρον, οὑτωσὶ 
᾽ “ μὰ 9 ’ὕ Ν “ ,’ - με ᾿ς , ἀκριβῶς οἴει ἐπίστασθαι περὶ τῶν θείων, ὅπῃ ἔχει, καὶ -ο 

. ’ σ ’ τῶν ὁσίων τε καὶ ἀνοσίων, στε τούτων οὕτω πραχθέν- 
’ ’ των, ὡς σὺ λέγεις, οὐ φοβεῖ δικαζόμενος τῷ πατρί, 

Ὶ 3 ’ὔ “- ᾽ ’ ὅπως μὴ αὖ σὺ ἀνόσιον πράγμα τυγχάνῃς πράττων ; ι 
, με ’ ΕΥ̓Θ. Οὐδὲν γὰρ ἀν μου ὄφελος εἴη, ὦ Σώκρατες, 

3 ’ὔ’ “ 9 ’ ὅ οὐδέ τῳ ἂν διαφέροι Εὐθύφρων τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, -- θ᾽. 
“ ’, 3 εἰ μὴ τὰ τοιαῦτα πάντα ἀκριβῶς εἰδείην. ' 
3 “᾿ εν ’, 32 7 , 8 ΣΩ. ΤΑρ᾽ οὖν μοι, ὦ θαυμάσιε Ευθύφρον, κρά- ᾿ 

“Ἢ. 
Ν “ “ τιστόν ἐστι μαθητῇ σῷ γενέσθαι καὶ πρὸ τῆς γραφῆς 

΄“ 3 ““ ω 3 τῆς πρὸς Μέλητον αὐτὰ ταῦτα προκαλεῖσθαι αὐτὸν β λέ Φ " ν 9 ἮΝ θ ’ Ν θ “ ἐγοντα, ὁτι ἐγωγε καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ τὰ θεῖα 
Ν ὅν ὃ ’ ς5ΧΛ.»ϑἃὃ Ά “. 9 ᾽ὕ 4 “-“ θ περὶ πολλοῦ ἐποιούμην εἰδέναι, καὶ νῦν ἐπειδή με ἐκεῖ. 

3 ’ὔ ; 
Ἄ “ 4 νος αὐτοσχεδιάζοντά φησι καὶ καινοτομοῦντα περὶ τῶν 

’ Ν θείων ἐξαμαρτάνειν, μαθητὴς δὴ γέγονα σός" καὶ εἰ μέν, 
3 ,ὔ 3 3 Ἂ ὦ Μέλητε, φαίην ἄν, Τιυὐθύφρονα ὁμολογεῖς σοφὸν εἶναι β Ν " 3 

ε ἢ τὰ τοιαῦτα καὶ ὀρθῶς νομίζειν, καὶ ἐμὲ ἡγοῦ καὶ μὴ β Ξ Ἔ 3 Ν ’ 3 , [οὶ ΄ ΄, , δικάζου: εἰ δὲ μή, ἐκείνῳ τῷ διδασκάλῳ λάχε δίκην το 
, δ᾽ Ὁ ΄ ε Ν , , Ἑ, πρότερον ἢ ἐμοι, ὡς τοὺς πρεσβυτέρους διαφθείροντι, 
᾽ὔ Ν Ν ε “ 

’ὔ ἐμέ τε καὶ τὸν αὑτοῦ πατέρα, ἐμὲ μὲν διδάσκοντι, 
3 “ Ν ο ᾿ Ν (, Ν 5.Ν ψ ἐκεῖνον δὲ νουθετοῦντί τε καὶ κολάζοντι καὶ ἐὰν μῇ 

,: 3 9 ΄ Δ 3 ΄“- μοι πείθηται μηδ᾽ ἀφίῃ τῆς δίκης ἢ ἀντ ἐμοῦ γράφηται : ὔ 9:Ξ -ἰ “Ὰ ζω 3 σε, αὐτὰ ταῦτα λέγειν ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἃ προύκα- το β ᾽ὔ 

λούμην αὐτόν. 

ἘΥΘ. Ναὶ μὰ Δί, ὦ Σώκρατες, εἰ ἄρα με ἐπίχει- 
’ Ἷ 

Ο ρήσειε γράφεσθαι, εὕροιμ᾽ ἄν, ὡς οἶμαι, ὅπῃ σαθρός 



ΕΥ̓ΘΎΦΡΩΝ (ὔ, 6) Ϊ 
ΝΥ ἢ Ν Χ» ἃ ε κα ’ ΤῊ ΥΥ, Χά τες, ὦ ἐστι, καὶ πολὺ ἄν ἡμῖν πρότερον περὶ ἐκείνου λόγος 
Ἂς ὔ 1 “Ὁ λ “ 

αὶ τοῦ γένοιτο᾽ ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἢ περὶ ἐμοῦ. 20 
ΝΥ ’ " “Ὁ “ ’ 

ΣΏ. ΚΚαὶ ἐγώ τοι, ὦ φίλε ἑταῖρε, ταῦτα γιγνώσκων 
᾿ Γ, ’ ᾿) Ψ Ν 3", 

ὑτωσὶ μαθητὴς ἐπιθυμῶ γενέσθαι σός, εἰδὼς ὅτι καὶ ἄλλος 
Ὕ ’ νι ε ’ὔ Ό Ἀ Ἀ 5ΔΧΝ , ε»"» 

ει, καὶ «ὁ πού τις καὶ ὁ Μέλητος οὗτος σὲ μὲν οὐδὲ δοκεῖ ὁρᾶν, 
,ὕ Ψ ῸΝ δὲ 9 34 ν ε , Ἂ Φ 3 ͵ 

χχθέν- ἐμὲ δὲ οὕτως ὀξέως καὶ ῥᾳδίως κατεῖδεν, ὦστε ἀσεβείας 
, 9 ’ “ Φ Ν Ν ,ὔ ἃ ἴω, Ν 

πατρί, ἐγράψατο. νῦν οὖν πρὸς Διὸς λέγε μοι, ὃ νῦν δὴ .: 
“ἢΡΙ ’ 20 “ἢ Ἁ 2 Ἀ :Ἶ 

ν; σαφῶς εἰδέναι διισχυρίζου" ποῖόν τι τὸ εὐσεβὲς φῃς 
4 Ν Ν 3 Ν Ν Ν ’ Ν Ν “ 

ρατες, εἶναι καὶ τὸ ἀσεβὲς καὶ περὶ φόνου καὶ περὶ τῶν 
’ Ν “ἡ 3 3 ’ 9 9 ’ὔ δ ΝΣ 

πων, 55 Ὁ ἄλλων ; ἢ οὐ ταυτὸν ἐστιν ἐν πάσῃ πράξει τὸ οσιον 
3 Ἁ ε “ὦ ἈἉ 3 ’ μ ε ’ὕὔ δι 

αὐτὸ αὐτῷ, καὶ τὸ ἀνόσιον αὖ τοῦ μὲν ὁσίου παντὸς 
’ 9 ’ 535.ϑ Ν Ν ε κα ΓΝ ’, ν 9 7 

κρά- ἐναντίον, αὐτὸ δὲ αὐτῷ ὅμοιον καὶ ἔχον μίαν τινὰ ἰδέαν 3ο 
Ἔ Α Ν 9 ’ “ὦ Ὁ ’ὔὕ “Ἃ λλ φ. .4 

ραφῆς κατὰ τὴν ἀνοσιότητα πᾶν ὁ τί περ ἂν μέλλῃ ἀνόσιον 
2 εν Φ αὐτὸν εἰναι; 

’ ’ὔ ων ’ 

ὶΣ βξα ΕΥ̓Θ. Πάντως δήπου, ὦ Σώκρατες. 
’ὔ ’ὔ Ν ες νου Ἁ Ν 3 ’ 

- ἐκεῖ. ς θ ΣΩ, λέγε δή, τί φῃς εἶναι τὸ ὁσιον καὶ τὸ ανο- 

ὶ τῶν στον ; 
,ὔ ’ χὰ Ν Ν. Φ ’ Ὁ 

ἰ μέν ΕΥ̓Θ. Λέγω τοίνυν, ὅτι τὸ μὲν ὁσιὸν ἐστιν ὅπερ 
μ 4 Ἁ κι “"Ἵ “-4ἅ"5"΄σ" Ὁ “ “Ὁ Ν ΄ “Ὁ νε ζ 

εἶα ἐγὼ νῦν ποιῶ, τῷ αδικοῦντι ἢ περὶ φόνους ἢ περὶ ἱερῶν 
Ἢ Ν ἮΝ » “Ὁ ἊΣ 9 Ἶ. 9 Ξ 

χὶ μὴ κλοπὰς ἢ τι ἄλλο τῶν τοιούτων ἐξαμαρτάνοντι ἔπεξ- 9 
, ν “Ἃ ’ ’ ὔὕ ,ὕ 

δίκην τὸ ιέναι, ἐάν τε πατὴρ ὧν τυγχάνῃ ἐὰν τε μήτηρ ἐὰν τε 
3" ε “ Ν Ἂ δε. - ἃ , 5 τ ὶ 9 , ἐν 

γοντι, Ἑ ἄλλος ὁστισοῦν, τὸ δὲ μὴ ἐπεξιέναι ανόσιον᾽ ἐπεί, ὦ 
’ ᾽ὔ ε “ “ ’ “ 

ζοντι, Σώκρατες, θέασαι, ὡς μέγα σοι ἐρώ τεκμήριον τοῦ 
Ρ ’ Ω Ψ " ἃ Ν ἫΝ "ὃ Φ ῳ “ 

ν μή νόμου ὅτι οὕτως ἔχει; ὃ καὶ ἀλλοις ηδὴ εἶπον, ὁτι ταῦτα 
3 “ “Ἁ Ν Ὁ ’, ν. 4 ͵ “ 3 

βῆται ὀρθῶς ἂν εἴη οὕτω γιγνόμενα, μὴ ἐπιτρέπειν τῷ ασε- το 
4 “ὦ Ξ δ᾽ “ἡ ε “ ’ ᾿᾿ Ξ- 3 Ἀ Ἁ ε 

οὐκα- τς βοῦντι μηδ᾽ ἂν ὁστισοῦν τυγχάνῃ ὠν᾿ αὐτοὶ γαρ οἱ 
ΝΜ ’ ͵ὕ Ν ’ “ “ ἄνθρωπο. τυγχάνουσι νομίζοντες τὸν Δία τῶν θεών 

ἰχει- 

χθρός 1 ἐγένετο. 

ιὸ σ, Ῥ᾿ 



ὃ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ἄριστον καὶ δικαιότατον, καὶ τοῦτον ὁμολογοῦσι τὸν 7 
6 αὑτοῦ πατέρα δῆσαι; ὅ ὅτι τοὺς υἱεῖς κατέπινεν οὐκ ἐν 

δίκῃ, κἀκεῖνόν γε αὖ τὸν αὐτοῦ πατέρα ἐκτεμεῖν δι᾽ ε- Ρ 
[9] ῳ ἕτερα τοιαῦτα" ἐμοὶ δὲ χαλεπαίνουσιν, ὅτι τῷ πατρὶ 

9 ΄ 3 ΄“ Ἀ [ὲ 3 Α ςε “ἅμ, 94 ἐπεξέρχομαι ἀδικοῦντι, καὶ οὕτως αὐτοὶ αὑτοῖς τὰ ἐναν- 
’ Ἷ, ἤ ] “Ἁ ν᾽ δὰ Ὁ οὶ τία λέγουσι περί τε τῶν θεῶν καὶ περὶ ἐμοῦ. 

μὰ “ Ξ ΣΏ. ἦἾΑρά γε, ὦ Εὐθύφρον, τοῦτ᾽ ἐστίν, οὗ ἕνεκα 
Ν Ν ΄ 4 ᾿Ν “ 9 ’ Ν τὴν γραφὴν φεύγω, ὅτι τὰ τοιαῦτα ἐπειδάν τις περὶ τὸ 

τῶν θεῶν λέγῃ, δυσχερῶς πως ἀποδέχομαι; δι᾿ ἃ δή, 
ὡς ἔοικε, φήσει τίς με ἐξαμαρτάνειν. νῦν οὖν εἰ καὶ 

Β σοὶ ταῦτα ξυνδοκεῖ τῷ εὖ εἰδότι περὶ τῶν τοιούτων, 

ἀνάγκη δή, ὡς ἰαιμῷ καὶ ἡμῖν ξυνωρθνι τί γὰρ καὶ 
φήσομεν, οἵ γε αὐτοὶ ὁμολογοῦμεν περὶ αὐτῶν μηδὲν :ς 
εἰδέναι ; ἀλλά μοι εἰπὲ πρὸς Φιλίου, σὺ ὡς ἀληθῶς 
ἡγεῖ ταῦτα οὕτω γεγονέναι ; 

ΒΥΘ. Καὶ ἔτι γε τούτων θαυμασι΄τερα, ὦ Σώ- 
ἀλξε τὸ Ν 393.» ἡ κρατες, ἃ οἱ πολλοὶ οὐκ ἴσασιν. Ε 

ΣΏ. Καὶ πόλεμον ἄρα ἡγ σὺ εἶναι τῷ ὄντι ἐν 39 
τοῖς θεοῖς πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἔχθρας γε δερμῖς καὶ 
μάχας καὶ ἄλλα τοιαῦτα πολλά, οἷα λέγεταί τε ὑπὸ τῶν 

Ο ποιηπῶν, καὶ ὑπὸ τῶν ἀγαβιῶν ἡρδηνων τά τε ἄλλα 
ἱερὰ ἡμῖν καταπεποίκιλται, καὶ δὴ καὶ τοῖς μεγάλοις 
ἐταναδηναίοιδ, ὃ ὁ πέπλος μεστὸς τῶν τοιούτων ποικιλμά- -- 
των ἀνάγεται εἰς τὴν ἀκρόπολιν ; ταῦτ᾽ ἀληθῆ φῶμεν 
εἶναι, ὦ Ἑὐθύφρον ; 

ΕΥΘ. Μῇ μόνα Ἴδε ὧ ΣΟΚΒΟΤΗ: ἀλλ᾽ ὅπερ ἄρτι 
-ὶ 

εἶπον, καὶ ἄλλα σοι ἐγυ Πρ λὰ, ΕΠ, βούλῃ; περὶ 
τῶν θείων διηγήσομαι, ἃ σὺ ἀκούων εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἐκπλα- 49 
γήσει. 
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ΕΥ̓ΘΎΦΡΩΝ (7) 9 
3 

ΣΏ, Οὐκ ἂν θαυμάζοιμι. ἀλλὰ ταῦτα μέν μοι 
4 “3ἅ» 3.4 “ ὔ . ᾽ με ᾿", εἰσαῦθις ἐπὶ σχολῆς διηγήσει" νυνὶ δέ, ὅπερ ἄρτι σε 

3 , μὰ »“"Ἤ 
ἠρόμην, πειρῶ σαφέστερον εἰπεῖν. οὐ γάρ με, ὦ ἑταῖρε, 

Ἁ ’ ε »“» 38Δ 3 ’ λψο [} ὕ 

τὸ πρότερον ἱκανῶς ἐδίδαξας ἐρωτήσαντα τὸ ὅσιον, ὅ τί 
3ϑ, ἡ 3 ’ 4 Φ Ἄ , Φ ᾿ ποτ᾿ εἴη, ἀλλά μοι εἶπες, ὅτι τοῦτο τυγχάνει ὅσιον ὄν, ς 

«Δᾳ« Α “) ΄“ὉὋῃ, ’ 3 Α ΄“4μἬ ’ ὃ σὺ νῦν ποιεῖς, φόνου ἐπεξιὼν τῷ πατρί. 

ΕΥ̓Θ. Καὶ ἀληθῆ γε ἔλεγον, ὦ Σώκρατες. 
μὰ 3 εν ΣΩ, Ἴσως. ἀλλὰ γάρ, ὦ Ἐῤθύφρον, καὶ ἄλλα 

πολλὰ φῇς εἶναι ὅσια. 

ΕΥΘ. Καὶ γὰρ ἔστιν". το 
᾿νε α ΣΩ. Μέμνησαι οὖν, ὅτι οὐ τοῦτό σοι διεκελευόμην, 

ἕν τι ἢ δύο με διδάξαι τῶν πολλῶν ὁσίων, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο 
ς2.νΝ ,.. 4 ς ,ὕ .»ὦ ) 2 " αὐτὸ τὸ εἶδος, ᾧ πάντα τὰ ὅσια ὅσιά ἐστιν; ἔφησθα 
’ “ὁ. ’ 8. ὦ 93:ὲ:Ξ- Ὁ «- Ἁ ᾿ ἾΞΕΙ ὁ γάρ που μιᾷ ἰδέᾳ τά τε ἀνόσια ἀνόσια εἶναι καὶ τὰ ὅσια 

ὅσια" ἢ οὐ μνημονεύεις ; 15 
ΕΥ̓Θ. ἜΕγωγε. 

’ 9 ΣΏ. Ταύτην τοίνυν με αὐτὴν δίδαξον τὴν ἰδέαν, 
’, 9 μι Ι] 9 ’ 3 ᾿ ’ τίς ποτέ ἐστιν, ἵνα εἰς ἐκείνην ἀποβλέπων καὶ χρώμενος 
5.2 δε δ Χ,, ἃ ἐδ α ... δ΄ ἃ ἡ κν' ἃ αὐτῇ παραδείγματι, ὃ μὲν ἂν τοιοῦτον ἢ, ὧν ἂν ἣ σὺ ἢ 

ὑλλ ’ Υ .Ὶ εἃ 3934 Ἁ “ἌΡ ἄλλος τις πράττῃ, φῶ ὅσιον εἶναι, ὃ δ᾽ ἂν μὴ τοιοῦτον, -ο 
Ν “Ἁ 

μη φώ. 
3 9 ὰ ΕΎΘ. ᾿Αλλ' εἰ οὕτω βούλει, ὦ Σώκρατες, καὶ οὕτω 

σοι φράσω. 
3 Α 

ΣΏ. ᾿Αλλὰ μὴν βούλομαί γε. 
᾿ 

ΕΥ̓Θ. “Ἔστι τοίνυν τὸ μὲν τοῖς θεοῖς προσφιλὲς -- 
σ Ν Ν Ἁ ᾽ν 3 Ἷ 

ὅσιον, τὸ δὲ μὴ προσφιλὲς ἀνόσιον. 
, μν ΣΏ, Παγκάλως, ὦ Εὐθύφρον, καὶ ὡς ἐγὼ ἐζήτουν 

1 ὅσια. 
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3 [4 , μι “ 3 ’ 9 , ἷ΄λ ἀποκρίνασθαί σε, οὕτω νῦν ἀπεκρίνω. εἰ μέντοι ἀλη- 
“ ἄν" “ὦ ,’ 

θῶς, τοῦτο οὕπω οἶδα, ἀλλὰ σὺ δῆλον ὅτι ἐπεκδιδάξεις 
ὥς ἐστιν ἀληθῆ ἃ λέγεις. 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Ἁ 8 ΣΏΩ. Φέρε δή, ἐπισκεψώμεθα, τί λέγομεν. τὸ μὲν 

θεοφιλές τε καὶ ὁ θεοφιλὴς ἄνθρωπος ὅσιος, τὸ δὲ θεο- 
4 Α( ε Ν 3 ’ ᾿ 3 ΚΝ δ᾽ 9 ’ 3 Α μισὲς καὶ ὁ θεομισὴς ἀνόσιος" οὐ ταὐτὸν δ᾽ ἐστίν, ἀλλὰ 

τὸ ἐναντιώτατον τὸ ὅσιον τῷ ἀνοσίῳ' οὐχ οὕτως ; 

ΕΥ̓Θ. Οὕτω μὲν οὖν. 

ΣΩ. ΚΚαὶ εὖ γε φαίνεται εἰρῆσθαι. 
“ ’ Β ΕΥ̓Θ. Δοκῶ, ὦ Σώκρατες" εἴρηται γάρ. 

ΣΏΩ. Οὐκοῦν καὶ ὅτι στασιάζουσιν οἱ θεοί, ὦ Ἐὐύ- 
θύφρον, καὶ διαφέρονται ἀλλήλοις καὶ ἔχθρα ἐστὶν ἐν 

ᾷ-. ἃ . 9 ὔ 4 - Ξ“ αὐτοῖς πρὸς ἀλλήλους, καὶ τοῦτο εἴρηται ; 
ΕΥΘ. Ἑΐἴρηται γάρ. 

" Ἢ . ,, κ“»“» ε φ. ΣΩ. Ἔχθραν δὲ καὶ ὀργάς, ὦ ἄριστε, ἡ περὶ τίνων 
ὃ Ν “ μὰ Ν ζω 3, 3 ἡ 3 , ιαφορὰ ποιε 1 ὧδε δὲ ἀκοπῶμενι ἂρ ἂν εἰ διαφεροί- 
μεία ἐγώ τε καὶ σὺ περὶ ἀριθμοῦ, ὁπότερα πλείω, ἡ 
περὶ τούτων διαφορὰ ἐχθροὺς ἃ ἂν ἡμᾶς ποιοῖ καὶ ὀργί- 
ζεσθαι ἀλλήλοις, ἢ ἐπὶ λογισμὸν ἐλθόντες περί γε τῶν 

Ο τοιούτων ταχὺ ἂν ἀπαλλαγεῖμεν ; 
ΕΥ̓Θ, Πάνυ γε. 

ΣΏΩ, Οὐκοῦν καὶ περὶ τοῦ μείζονος καὶ ἐλάττονος 
9 ’ ει Ν ΝῚ Ὁ 9 ’ Ν εἰ διαφεροίμεθα, ἐπὶ τὸ μετρεῖν ἐλθόντες ταχὺ παυ- 

σαίμεθ᾽ ἂν τῆς διαφορᾶς ; 
ΕΥ̓Θ. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ, Καὶ ἐπί γε τὸ ἱστάναι ἐλθόντες, ὡς ἐγῷμαι, 

περὶ τοῦ βαρυτέρου τε καὶ κουφοτέρου διακριθεῖμεν ἄν ; 
ΕΥ̓Θ. Πώς γὰρ οὔ; 

30 

1ο 

20 

ΒΕ 
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ΕΥ̓ΘΥΦΡΩΝ (8) 11 

λη» ΣΩ, Περὶ τίνος δὲ δ᾽) διενεχθέντες καὶ ἐπὶ τίνα 
Ἃ ξεις κρίσιν οὐ δυνάμενοι ἀφικέσθαι ἐχθροί τε ἂν ἀλλήλοις 

- 

᾿ εἶμεν καὶ ὀργιζοίμεθα ; ἴσως οὐ πρόχειρόν σοί ἐστιν, 
3 3 2 Ὸ4 ΄“΄- ’ ὔ 4 ΟΡ 9 Α ’ ’ὔὕ 

Ὁ ἀλλ᾽ ἐμοῦ λέγοντος σκόπει, εἰ τάδ᾽ ἐστὶ τό τε δίκαιον 
᾿ Ἁ χὸ ᾿ λὸ Ν 9 Ἁ Ν 3 θὸ Ν μὲν καὶ τὸ ἄδικον καὶ καλὸν καὶ αἰσχρὸν καὶ ἀγαθὸν καὶ 3. 

’ 4 » 3 “"ἅ ἘΞ: τῇ Ν ἐχ ς Ν ἡγῶι κακὸν. ἄρ᾽ οὐ ταῦτά ἐστι, περὶ ὧν διενεχθέντες καὶ 

) δυνάμενοι ἐπὶ ἱκανὴν κρίσιν αὐτῶν ἐλθεῖν ἐχθροὶ Ἰχὰ οὐ δυνάμ, ἱκανὴν κρ υ χθρ 
3 , ’, ῳ ’ Ν᾿ οἵ Ν Ν ἀλλήλοις γιγνόμεθα, ὅταν γιγνώμεθα, καὶ ἐγὼ καὶ σὺ 

᾿ ει» Ν ’ 

Ἷ καὶ οἱ ἀλλοι ἀνθρωποι πάντες ; 

ΕΥ̓Θ. ᾿Αλλ᾽ ἐστὶν αὕτη ἡ διαφορά, ὦ Σώκρατες, 3-ς 

καὶ περὶ τούτων. 
ὐ- ΣΏ. Τί δέ; οἱ θεοί, ὦ Ἑὐύθύφρον, οὐκ εἴπερ τι 

διαφέρο διὰ ταῦτα διαφέ ᾿ἂν; εὖ ιαφέρονται, διὰ ταῦτα διαφέροιντ᾽ ἂν ; 
Δ ΏΞΞΑ : ’ 

- ΕΥ̓Θ, ἸΠολλῃ αἀναγκήη. 
“" - 5», “ 32’ ΒΕ ΣΏΩ. Καὶ τῶν θεῶν ἄρα, ὦ γενναῖε Εύθύφρον, 4ὁ 

ἄλλοι ἄλλα δίκαια ἡγοῦνται κατὰ τὸν σὸν λόγον, καὶ 
ων» γ γΎ ᾽ 

, καλὰ καὶ αἰσχρὰ καὶ ἀγαθὰ καὶ κακά" οὐ γὰρ ἄν που 
θὲ- 9 ’, 3 ’ Υ ᾿ς Ν ’ γ ’ ὴ ἐστασίαζον ἀλλήλοις, εἰ μὴ περὶ τούτων διεφέροντο" 
ὴ ων , 

α Φ 

γί-: χῦ ΠΡ. Ξ ΞΞ ᾿ 

ΕΞ ΕΥ̓Θ, Ὀρθῶς λέγεις. 45 
Γων, -». αι σ ν΄ α “ . 9 ν 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἅπερ καλὰ ἡγοῦνται ἕκαστοι καὶ ἀγαθὰ 
Ν , “ Ν “ Ν:- ὧς ὁ ’, ΄. καὶ δίκαια, ταῦτα καὶ φιλοῦσι, τὰ δὲ ἐναντία τούτων 
ἰισοῦσιν ; 

νος " : , 
ΕΥ̓Θ. ἸΠανυ γε. 

αὖυ- 20 593. νὼ) ε ν 1.7 εν , ε κα 
ΣΏ. Ταυτὰ δέ γε, ὡς σὺ φῇς, οἱ μὲν δίκαια ἡγοῦν- 90 

ε Ν " ᾿ δ ἃὰ ΝΥ 3 φι ’ 

ται, οἱ δὲ ἀδικα᾿ περὶ ἃ καὶ ἀμφισβητοῦντες στασιά- 
Ν “ 3 ’ὔ Ξ- ὃ ζουσί τε καὶ πολεμοῦσιν ἀλλήλοις" ἀρ᾽ οὐχ οὕτως ; 

ΞΕ 
ΕΥ͂Θ. Οὕτως. 
ΣΩ π' Ὁ. κ -Ξ ε " - ’ὕ εν “ 

δ αυτα αρᾶα, ὡς Εεοι(ΚΕ, μισειταὰει τέ νυπὸ των 

, 

ν; 
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θεῶν καὶ φιλεῖται, καὶ θεομισῆ τε καὶ θεοφιλῇ ταὔτ᾽ 
ἂν εἴη. 

ΕΥΘ. Βοικεν. 
᾿., ν"ν «ἡ ΣΩ, Καὶ ὅσια ἄρα καὶ ἀνόσια τὰ αὐτὰ ἂν εἴη, ὦ 

’ ’, Εὐθύφρον, τούτῳ τῷ λόγῳ. 
’ ΕΥ̓Θ. Κινδυνεύει. 

- ’ 9 ΣΩ. Οὐκ ἄρα ὃ ἠρόμην ἀπεκρίνω, ὦ θαυμάσιε. 
νι ἃ οὐ γὰρ τοῦτό γε ἠρώτων, ὃ τυγχάνει ταὐτὸν ὃν ὅσιόν τε ΙΕ, ἐΞΞΕΕΥ - ἃ 5.4 Ν εν Ν ’ 9 ε καὶ ἀνόσιον" ὃ δ᾽ ἂν θεοφιλὲς ἢ), καὶ θεομισές ἐστιν, ὡς μὴ ῳ μεν 224.’ ἃ Ν “Ἃ “ Ν ἐοικεν, στε, ὦ Ευθύφρον, ὃ σὺ νῦν ποιεῖς τὸν πατέρα 

Β κολάζων, οὐδὲν θαυμαστόν, εἰ τοῦτο δρῶν τῷ μὲν Διὶ 
προσφιλὲς ποιεῖς, τῷ δὲ Κρόνῳ καὶ τῷ Οὐρανῷ ἐχθρόν, 
καὶ τῷ μὲν Ἡφαίστῳ φίλον, τῇ δὲ Ἥρᾳ ἐχθρόν" καὶ ΝΜ δ “ “Ἁ Ὁ δ ὔ ἃ εἰ τις ἄλλος τῶν θεῶν ἕτερος ἑτέρῳ διαφέρεται περὶ 
αὐτοῦ, καὶ ἐκείνοις κατὰ ταὐτά, 

’ ΕΥ̓Θ. ᾿Αλλ᾽ οἶμαι, ὦ Σώκρατες, περί γε τούτου “ “ 3.2 ῳ «4 , ε 3 “ τῶν θεῶν οὐδένα ἕτερον ἑτέρῳ διαφέρεσθαι, ὡς οὐ δεῖ , 7: 3 “ ἃ ΠῚ 3.Χ..30,ἁ ν. 9 , δίκην διδόναι ἐκεῖνον, ὃς ἂν ἀδίκως τινὰ ἀποκτείνῃ. 
ΣΩ, Τί δέ; ἀνθρώπων, ὦ Ευύθύφρον, ἤδη τινὸς ΜΝ 9 σιὦν ε Ἁ 352 3 ’ σήκουσας ἀμφισβητοῦντος, ὡς τὸν ἀδίκως ἀποκτείναντα 

ἢ ἄλλο ἀδίκως ποιοῦντα ὁτιοῦν οὐ δεῖ δίκην διδόναι ; 
3 ΕΥ̓Θ. Οὐδὲν μὲν οὖν παύονται ταῦτ ἀμφισβη- 

“ 3 “ τοῦντες καὶ ἄλλοθι καὶ ἐν τοῖς δικαστηρίοις. ἀδικοῦν- 
Ἁ ’ὔ’ ’ ἴω Ν ’ 4 τες γὰρ παμπολλα πάντα ποιοῦσι καὶ λέγουσι φεύγον- 

τες τὴν δίκην. 
“ 

3 ἴω ΣΩ, ἮἪ καὶ ὁμολογοῦσιν, ὦ Εὐθύφρον, ἀδικεῖν, 
“ 

“ὦ “ ’ καὶ ὁμολογοῦντες ὅμως οὐ δεῖν φασὶ σφᾶς διδόναι 
δίκην ; 

ΕΥ̓Θ, Οὐδαμῶς τοῦτό γε. 

μϑ 

55 

5 

Ι1οΟ 

15 
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ΣΩ, Οὐκ ἄρα πᾶν γε ποιοῦσι καὶ λέγουσι. τοῦτο 
γάρ, οἶμαι, οὐ τολμῶσι λέγειν οὐδ᾽ ἀμφισβητεῖν, ὡς 

᾿Ξ “4 » 3 6: ἃ ,ὕ δί Η ἱλ 3 3 - ουχί, εἴπερ ἀδικοῦσί γε, δοτέον δίκην" ἀλλ᾽, οἶμαι, οὐ 
φασιν ἀδικεῖν. ἢ γάρ; 

" ΕΥΘ, ᾿Αληθῆ λέγεις. 
ΣΩ, Οὐκ ἄρα ἐκεῖνό γε ἀμφισβητοῦσιν, ὡς οὐ 

τὸν ἀδικοῦντα δεῖ διδόναι δίκην" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἴσως ἀμ- 
“ ιν 4: ΞΕ ῖΝ [. Ν , ὃ [ Ν , φισβητοῦσι, τὸ τίς ἐστιν ὁ ἀδικῶν καὶ τί δρῶν καὶ πότε. 

ΕΥ̓Θ. ᾿Αληθῆ λέγεις. 
“-“ ’ “ 

ΣΩ, Οὐκοῦν αὐτά γε ταῦτα καὶ οἱ θεοὶ πεπόνθα- 
σιν, εἴπερ στασιάζουσι περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, 
ὡς ὁ σὸς λόγος, καὶ οἱ μέν φασιν ἀλλήλους ἀδικεῖν, οἱ 

Ν Μ 9 ΟΕ ΞΞΞ! » » ’ “" ’ 3 Α δὲ οὔ φασιν ; ἐπεὶ ἐκεῖνό γε δήπου, ὦ θαυμάσιε, οὐδεὶς 
Ε ΄“΄“ ΕἾ 3 ’ὕ ΄“ ,ὔ ε 3 “ Βουτε θεῶν οὔτε ἀνθρώπων τολμᾷ λέγειν, ὡς οὐ τῷ γε 

3 “ 

ἀδικοῦντι δοτέον δίκην. 

ΕΥ̓Θ. Ναί, τοῦτο μὲν ἀληθὲς λέγεις, ὦ Σώκρατες, 
τό γε κεφάλαιον. 

3 
“ ΣΩ, ᾿Αλλ᾽ ἕκαστόν γε, οἶμαι, ὦ Εὐθύφρον, τῶν 

πραχθέντων ἀμφισβητοῦσιν οἱ ἀμφισβητοῦντες, καὶ 
Ψ Ν , » 3 “ ,ὔ ,ἷ ΄ ἀνθρωποι καὶ θεοί, εἴπερ ἀμφισβητοῦσι θεοί: πράξεώς 

, ὃ , ε Ν ’ὔὕ Ν 3 νι τινος πέρι διαφερόμενοι οἱ μὲν δικαίως φασὶν αὐτὴν 
“ ε Ν 3.93. ε 3 3 2 πεπρᾶχθαι, οἱ δὲ ἀδίκως" ἄρ᾽ οὐχ οὕτως ; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

10 ΣΩ, Ἴθι νῦν, ὦ φίλε Ἐὐθύφρον, δίδαξον καὶ ἐμέ, 
’ 9 ἵνα σοφώτερος γένωμαι, τί σοι τεκμήριόν ἐστιν, ὡς 

πάντες θεοὶ ἡγοῦνται ἐκεῖνον ἀδίκως τεθνάναι, ὃς ἂν 
’ὔ 3 

“ θητεύων ἀνδροφόνος γενόμενος, ξυνδεθεὶς ὑπὸ τοῦ δεσ- 
,ὔ 

πότου τοῦ ἀποθανόντος, φθάσῃ τελευτήσας διὰ τὰ. 
’ ᾿ Ν ’ὔ - “ δεσμά, πρὶν τὸν ξυνδήσαντα παρὰ τῶν ἐξηγητῶν περὶ 

45 

320 

35 

490 

45 
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3 ο ,ὔ , Ν “-“ Ν τ᾽ Ν “ ’ 

αὐτοῦ πυθέσθαι τί χρὴ ποιεῖν, καὶ ὑπὲρ τοῦ τοιούτου 
- , , Ν δὴ) ὀρθῶς ἔχει ἐπεξιέναι καὶ ἐπισκήπτεσθαι φόνου τὸν 

ελ » δε ΕἸ Ν ,] ΄“ ᾿ υἱὸν τῷ πατρί" ἴθι, περὶ τούτων πειρῶ τι μοι σαφὲς 
» ,» ε Ἁ “ ͵ὔ Ἀ ε -“ ἐνδείξασθαι, ὡς παντὸς μᾶλλον πάντες θεοὶ ἡγοῦνται το 

1 κυ 
5 “ » 7 Ν »“, κᾳ.- ΠῚ ν ε [] 3 ’, ορθῶς ἔχειν ταύτην τὴν πρᾶξιν" κἄν μοι ἱκανῶς ἐνδείξῃ, 
3 ’, ΒΕ Υ ΄ Δ.» , ἐγκωμιάζων σε ἐπὶ σοφίᾳ οὐδέποτε παύσομαι. 

Φ ΕΥ̓Θ. ᾿Αλλ᾽ ἴσως οὐκ ὀλίγον ἔργον ἐστίν, ὦ 
Σώκρατες" ἐπεὶ πάνυ γε σαφῶς ἔχοιμι ἂν ἐπιδεῖξαί 
σοι. 

ΣΩ, Μανθάνω' ὅτι σοι δοκῶ τῶν δικαστῶν δυσ- 15 
μαθέστερος εἷναι" ἐπεὶ ἐκείνοις γε ἐνδείξει δῆλον ὅτι, 
ὡς ἀδικά τέ ἐστι καὶ οἱ θεοὶ ἅπαντες τὰ τοιαῦτα μι- 
σοῦσιν. 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε σαφῶς, ὦ Σώκρατες, ἐάν περ ἀκού- 
ωσί γέ μου λέγοντος. 

ΟἿΙ »Ω ᾿Αλλ ἀκούσονται, ἐάνπερ εὖ δοκῇς Δέγεν 
τόδε δέ σου ἐνενόησα ἅμα λέγοντος, καὶ πρὸς ἐμαυτὸν 
σκοπῶ" εἰ ὅ τι μάλιστά με Εὐθύφρων διδάξειεν, ὡς οἱ 
θεοὶ ἅπαντες τὸν τοιοῦτον θάνατον ἡγοῦνται ἄδικον 
εἶναι, τί μᾶλλον ἐγὼ μεμάθηκα παρ᾽ Ἐύθύφρονος, τί ς 
ποτ᾽ ἐστὶ τὸ ὅσιόν τε καὶ τὸ ἀνόσιον ; θεομισὲς μὲν γὰρ 
τοῦτο τὸ ἔργον, ὡς ἐοιμεν, εἴη ἀν' ἀλλὰ γὰρ οὐ τούτῳ 
ἐφάνη ἃ ἄρτι ὡρισμένα τὸ ὅσιον καὶ ..».. τὸ γὰρ δεομιοὶς 
ὃν καὶ θεοφιλὲς ἐφάνη: ὥστε τούτου ἀφίημί σε, ὦ 

Ὁ Εὐυθύφρον, καὶ εἰ βούλει, πάντες αὐτὸ ἡγείσθωσαν θεοὶ : 
ἀδικον καὶ πάντες μισούντων. ἀλλ᾽ ἄρα τοῦτο νῦν 
ἐπανορθούμεθα ἐν τῷ λόγῳ, ὡς ὃ μὲν ἂν πάντες οἱ θεοὶ 
μισῶσιν, ἀνόσιόν ἐστιν, ὃ δ᾽ ἂν φιλῶσιν, ὅσιον" ὃ δ᾽ ἂν 

. 4 - δ'--ν ΄΄- ,ὔ οἱ μὲν φιλῶσιν, οἱ δὲ μισῶσιν, οὐδέτερα ἣ ἀμφότερα ; 

12 



ῳἴ ΕΥ̓ΘΎΦΡΩΝ (1, 19) Ι; 

Ὁ ὦ ὔ κα ε»ἤ - Α Ὁ δ: ἃ . 
ἄρ᾽ οὕτω βούλει ἡμῖν ὡρίσθαι νῦν περὶ τοῦ ὁσίου καὶ 

τοῦ ἀνοσίου; 

ΕΥΘ, Τί γὰρ κωλύει, ὦ Σώκρατες ; 
᾽» 

ΣΩ, Οὐδὲν ἐμέ γε, ὦ Εὐθύφρον, ἀλλὰ σὺ δη τὸ 
Α ’ ΕῚ [᾿] ε ’, ΠῚ ΓΙ ’ ,ὔ 

σὸν σκόπει, εἰ τοῦτο ὑποθέμενος οὕτω ῥᾷστά με διδάξεις 

ὃ ὑπέσχου. 
᾽ . Ἃ 

ΒΕ ἘΕΥΘ. ᾿Αλλ᾽ ἔγωγε φαίην ἂν τοῦτο εἶναι τὸ ὅσιον, 
Δικ , ε Ν Ὰ Ν Ν ὦ , Δ ὃ ἂν πάντες οἱ θεοὶ φιλῶσι, καὶ τὸ ἐναντίον, ὃ ἂν 

’ ““ πάντες οἱ θεοὶ μισῶσιν, ἀνόσιον. 
“Ὁ »Ὁ “4. ᾽ ’ 

ΣΏΩ. Οὐκοῦν ἐπισκοπῶμεν αὖ τοῦτο, ὦ ΕἙυθύφρον, 

εἰ καλῶς λέγεται, ἢ ἐῶμεν, καὶ οὕτως ἡμῶν τε αὐτῶν 
ς ’ Α »“ὉὍᾳ) ΕΙΣ ,4λ ’ὔ “Ὁ ’ὔ ,» 

ἀποδεχώμεθα καὶ τῶν ἄλλων, ἐὰν μόνον φῇ τίς τι ἔχειν 
Ὁ ὠ “-“" Ν ,ὔ ὕ ,ὔὕ ε ’ οὕτω, ξυγχωροῦντες ἔχειν ; ἣ σκεπτέον τί λέγει ὁ λέγων ; 

ΕΥ̓Θ. Σκεπτέον' οἶμαι μέντοι ἔγωγε τοῦτο νυνὶ 

καλώς λέγεσθαι. 
’ ’ 

12 ΣΩ. Τάχ᾽, ὦ ᾽γαθέ, βέλτιον εἰσόμεθα. ἐννόησον 
Ν Ν ’ με ς- (ὦ ῳ φῳ ’ 9 “ 

10 γὰρ τὸ τοιόνδε: ὧρα τὸ ὅσιον, ὅτι ὅσιόν ἐστι, φιλεῖται 
ε ᾿Ὶ ΄-“ ΄-“-ν Δ »“» [7 ’ 9 

ὑπὸ τῶν θεῶν, ἢ ὅτι φιλεῖται, ὅσιον ἐστιν ; 
εν , 

ΕΥ̓Θ. Οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
’ 

ΣΩ, ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ πειράσομαι σαφέστερον φράσαι. 
, 3 ’ 

λέγομέν τι φερόμενον καὶ φέρον, καὶ ἀγόμενον καὶ 
- ᾿Ὶ ΄-“-ς 

ἄγον, καὶ ὁρώμενον καὶ ὁρῶν' καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα 
, ,“54ὦἐο 3 , Ν᾿ Χ δ 6 

μανθάνεις ὅτι ἕτερα ἀλλήλων ἐστὶ καὶ ἢ ἐτερα. 
“-“ ’ 

ΕΥΘ. Ἔγωγέ μοι δοκῶ μανθάνειν. 
“ ’ 

ΣΩ, Οὐκοῦν καὶ φιλούμενόν τί ἐστι, καὶ τούτου 

ἕτερον τὸ φιλοῦν ; 

ΕΥ̓Θ. Πῶς γὰρ οὔ; 
Β ΣΏ. Λέγε δή μοι, πότερον τὸ φερόμενον, διότι 

φέρεται, φερόμενόν ἐστιν, ἢ δι᾿ ἄλλο τι; 

- [Ὁ 

20 

25 



16 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΕΥ̓Θ. Οὔκ, ἀλλὰ διὰ τοῦτο. : 
ΣΏΩ, Καὶ τὸ ἀγόμενον δή, διότι ἄγεται, καὶ τὸ 

ὁρώμενον, διότι ὁρᾶται; 
ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 

ΣΩ, Οὐκ ἄρα διότι ὁ ὁρώμενόν ἐστι, διὰ τοῦτο ὁρᾶ- 
ται, ἀλλὰ τοὐναντίον διότι ὁρᾶται, διὰ τοῦτο ὁρώμενον" 
οὐδὲ διότι ὦ ἀγόμενόν ἐστι, διὰ τοῦτο ἄγεται, ἀλλὰ διότι 
ἄγεται, διὰ τοῦτο ἀγόμενον" οὐδὲ διότι φερόμενον, φέ-. 
ἥπταν ἀλλὰ διότι φέρεται, φερόμενον. ἄρα κατάδηλον, 
ὦ ξυθυψρον, ὃ βδνλομον λέγειν ; ὐυυλόμοι δὲ τόδε, 

ο ὅτι, εἴ τι γίγνεται ᾿ τι πάσχει το οὐχ ὅτι γιγνόμενόν 
ἐὐτὸ γίγνεται, ἀλλ᾽ ὅτι γίγνεται, γιγνόμενόν ἐστιν" οὐδ᾽ 
ὅτι πόσχὸν ἐστί, πάσχει, ἀλλ᾽ ὅτι πάσχει, πάσχον 
ἐστίν" ἢ οὐ ξυγχωρεῖς οὕτως ; 

ΕΥ̓Θ. Ἔγωγε. 

ΣΩ, Οὐκοῦν καὶ τὸ φιλούμενον ἢ ἢ γιγνόμενόν τί 
ἐστιν ἢ πάσχον τι ὑπό του ; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γ: 

ΣΩ, Καὶ τοῦτο ἄρα οὕτως ἔχει, ὥσπερ τὰ πρό- 
τερα᾿ θυ ν. ὅτι φιλούμενόν ἐστι, φιλεῖται ὑπὸ ὧν φιλεῖ. 
ται, ἀλλ᾽ ὅτι φιλεῖται, φιλούμενον ; 

ΕΥ̓Θ. ᾿Ανάγκη. 

 ΣΩ, Τί δὴ οὖν λέγομεν περὶ τοῦ ὁσίου, ὦ Ἑύθύ- 
ΦρονῚ ἄλλο τι φιλεῖται ὑπὸ τῶν θεῶν πάντων, ὡς ὁ 
σὸς λόγος; 

ΕΥ̓Θ. Ναί 

ΣΩ, ἾΑρα διὰ τοῦτο, ὅτι ὅσιόν ἐστιν, ἢ δι 
ἄλλο τι; 

ΕΥ̓Θ. Οὖκ, ἀλλὰ διὰ τοῦτο. 
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ΕὙΘΥΦΡΩΝ (12, 18) 17 

ΣΩ. Διότι ἄρα ὅσιόν ἐστι, φιλεῖται, ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι 

φιλεῖται, διὰ τοῦτο ὅσιόν ἐστιν ; 

ΕἘΥΘ. Ἔοικεν. 45 

ΣΩ, ᾿Αλλὰ μὲν δι) διότι γε φιλεῖται ὑπὸ θεῶν, 

φιλούμενόν ἐστι καὶ θεοφιλὲς τὸ θεοφιλές. 

ΕΥ̓Θ. Πώς γὰρ οὔ; 

ΣΏ, Οὐκ ἄρα τὸ θεοφιλὲς ὅσιόν ἐστιν, ὦ Ευθύ- 

φρον, οὐδὲ τὸ ὅσιον θεοφιλές, ὡς σὺ λέγεις, ἀλλ᾽ ἕτερον ςο 

τοῦτο τούτου. 
Ἑ ΕΥ̓Θ. Πῶς δή, ὦ Σώκρατες ; 

ΣΩ. Ὅτι ὁμολογοῦμεν τὸ μὲν ὅσιον διὰ τοῦτο φι- 

λεῖσθαι, ὅτι ὅσιόν ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐ διότι φιλεῖται, ὅσιον 

εἶναι: ἢ γάρ; 55 

ΕΥΘ. Ναί 

1: ΣΏ. Τὸ δέ γε θεοφιλὲς ὅτι φιλεῖται ὑπὸ θεῶν, 
αὐτῷ τούτῳ τῷ φιλεῖσθαι θεοφιλὲς εἶναι, ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι 

θεοφιλές, διὰ τοῦτο φιλεῖσθαι. 
ΕΥ̓Θ. ᾿Αληθῆ λέγεις. 

ΣΩ, ᾿Αλλ εἰ γε ταὐτὸν ἦν, ὦ φννε τύμβον, 5 

τὸ θεοφιλὲς καὶ τὸ βσγονγμσαι μὲν διὰ τὸ ὅσιον εἶναι ἐὸν 

11 λεῖτο τὸ ὅσιον, καὶ διὰ τὸ θεοφιλὲς εἶναι ἐφιλέτο ἂν 

τὸ θεοφιλές" εἰ δὲ διὰ τὸ φιλεῖσθαι ὑπὸ θεῶν τὸ θεο- 

φιλὲς θεοφιλὲς ἣν, καὶ τὸ ὅσιον ἂν διὰ τὸ φιλεῖσθαι 

ὅσιον ἦν' νῦν δὲ ὁρᾷς ὅτι ἐναντίως ἔχετον, ὡς παντά- το 
πασιν ἑτέρω ὄντε ἀλλήλων. τὸ μὲν γάρ, ὅτι φιλεῖται, 
ἐστὶν οἷον φιλεῖσθαι" τὸ δ᾽ ὅτι ἐστὶν οἷον φιλεῖσθαι, 

διὰ τοῦτο φιλεῖται. καὶ κινδυνεύεις, ὦ Εὐθύφρον, ἐρω- 

τώμινος τὸ ὅσιον, ὃ τί ποτ᾽ ἔστι, τὴν μὲν οὐσίαν μοι 

αὐτοῦ οὐ βούλεσθαι δηλῶσαι, πάθος δέ τι περὶ αὐτοῦ ι- 



18 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
“ . Ἧ λέγειν, ὅτι πέπονθε τοῦτο τὸ ὅσιον, φιλεῖσθαι ὑπὸ ΄ 

’ “ φ ΄ς:-- Ξ-ῷν ΜΝ εν 9 εν Β πάντων θεῶν: ὅ τι δὲ ὄν, οὔπω εἶπες. εἰ οὖν σοι ( 
9Ψ 3 ΄“»Ἅ φίλον, μή με ἀποκρύψῃ, ἀλλὰ πάλιν εἰπὲ ἐξ ἀρχῆς, τί Ὶ 

εν " Φ Υ ᾿ ποτε ὃν τὸ ὅσιον εἴτε φιλεῖται ὑπὸ θεῶν εἴτε ὅ τι δὴ ψ 
΄ 3 τ Ν 4 ’ θ ἰλλ᾽ 4 " πασχει οὐ γαρ περὶ τούτου διοισόμεθα' ἀλλ᾽ εἰπὲ 20 ς 

’ ’ ῳ ΝῪ Ἁ 3 ,’ προθύμως, τί ἐστι τό τε ὅσιον καὶ τὸ ἀνόσιον ; ( 
Φ ’ 9 Ὁ ΕΥ̓Θ. ᾿Αλλ᾽, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἔχω ἔγωγε ὅπως ͵ , 

3 
’ »"»- 3 λ ἃἂ ἃ ' σοι εἴπω ὃ νοῶ, περιέρχεται γὰρ πως ἡμῖν αεὶ ὃ ἂν ὦ 

ω ΓῚ ’ ἶ ὑποθώμεθα", καὶ οὐκ ἐθέλει μένειν ὅπου ἂν ἱδρυσώμεθα 
φιῸ δ 

αὐτό. 25 
“"'Ῥ ’ὔ 4 93 ’ Ν ΣΩ, Τοῦ ἡμετέρου προγόνου, ὦ Εὐθύφρον, ἔοικεν 12 ὁ 

4. , ΔΕ τον ζο ’ Νὶ Ν 9 ἡ Ο εἶναι Δαιδάλου τὼ ὑπὸ σοῦ λεγόμενα. καὶ εἰ μὲν αὐτὰ ͵ 
δ. ΟΝ ΟΝ Ν 9 , " ω 95 » ε ἔγω ἔλεγον καὶ ἐτιθέμην, ἴσως ἂν με ἐπέσκωπτες, ὡς 
ΝΥ Ν Ν Ἁ “ ἄρα καὶ ἐμοὶ κατὰ τὴν ἐκείνου ξυγγένειαν τὰ ἐν τοῖς 

’ 3 ’ ὮΝ λόγοις ἔργα ἀποδιδράσκει καὶ οὐκ ἐθέλει μένειν ὅπου :. ᾿ ἶ 
3, 3»... - “ ,ὕ Ν δ ε ε , ὃ ἃ ᾿ ἂν τις αὐτὰ θῇ" νῦν δέ---σαὶ γὰρ αἱ ὑποθέσεις εἰσίν- ᾿ “ 
3 , ’ Ἁ ,ὕὔ ἄλλου δή τινος δεῖ σκώμματος. οὐ γὰρ ἐθέλουσι σοὶ . - 

Ἐ 4 , ε 3 ᾿ μένειν, ὡς «αἱ αὐτῷ σοι δοκεῖ, ᾿ “ 
3 

3 3 ΕΥ̓Θ. Ἔμοὶ δὲ δοκεῖ σχεδόν τι τοῦ αὐτοῦ σκώμ- 
“. ’ “ὦ» Ἁ ’ Ν Ἁ ματος, ὦ Σώκρατες, δεῖσθαι τὰ λεγόμενα" τὸ γὰρ περι- 35 

, , Ν 3. αὶ ͵ , ἰέναι τούτοις τοῦτο καὶ μιὴ μένειν ἐν τῷ αὐτῷ οὐκ ἐγώ Β 
ε ’ 3 Ἁ ΄- “- 

Ι Ρ εἰμι ὁ ἐντιθείς, ἀλλὰ σύ μοι δοκεῖς ὁ Δαίδαλος" ἐπεὶ 4 
ῳ 3 “Δ “ ἐμοῦ γε ἕνεκα ἔμενεν ἂν ταῦτα οὕτως. 

’ 2 εν) 3 ΣΏΩ. Κινδυνεύω ἄρα, ὦ ἑταῖρε, ἐκείνου τοῦ ἀνδρὸς 
ς ἷ Ν , ’ “ ε Ν Ν δεινότερος γεγονέναι τὴν τέχνην τοσούτῳ, ὅσῳ ὁ μὲν τὰ 0 

ε “- ’ὔ’ 9 ὕὔ 3 2 ᾿Ὶ αὐτοῦ μόνα ἐποίει οὐ μένοντα, ἐγὼ δὲ πρὸς τοῖς ἐμαυ- Ί 
“ὦ ε 93, ιν Ν 3 του, ὡς ἔοικε, καὶ τὰ ἀλλότρια. καὶ δῆτα τοῦτό μοι ͵ 

ἱ προθώμεθα. 
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ΕΥ̓ΘΎΦΡΩΝ (18) 19 
“ 2 9 ᾿ ’ φ ᾿ 4. Ν ’ τῆς τέχνης ἐστὶ κομψότατον, ὅτι ἄκων εἰμὶ σοφός. 

9 [. Ἁ Ψ Ἁ ’ ΄: 3 

ἐβουλόμην γὰρ ἂν μοι τοὺς λόγους μένειν καὶ ακι- 
’ ΄“- ἴω “ἡ “μ 

νήτως ἱδρῦσθαι μᾶλλον ἢ πρὸς τῇ Δαιδάλου σοφίᾳ 
καὶ τούτων μὲν ἅδην" 

Ν “ “ 
ἐπειδὴ δέ μοι δοκεῖς σὺ τρυφᾶν, αὐτός σοι ἕυμπρο- 

ὔ “"Ἅ φ 5" Ϊ: Ν κιὦ ε», 

θυμήσομαι δεῖξαι ὅπως ἄν με διδάξαις περὶ τοῦ ὁσίου 
Ν “ 

καὶ μὴ προαποκάμῃς" ἰδὲ γὰρ εἰ οὐκ ἀναγκαῖόν σοι 
΄“ “- ῳ δοκεῖ δίκαιον εἶναι πᾶν τὸ ὅσιον. 
ΕΥΘ. Ἐμοιγε. 

ΩΣ ΕῚ - Ν Ἁ 
ΣΩ. ὄἶΑρ᾽ οὖν καὶ πᾶν τὸ δίκαιον ὅσιον, ἢ τὸ μὲν 

Ὁ »“"ἅμ ’ὔ “ἢ Ν , 3 “ἅ» μὲ 3 Ν ὅσιον πᾶν δίκαιον, τὸ δὲ δίκαιον οὐ πᾶν ὅσιον, αλλὰα 
Ν Ν 3 “Ω Ν .ν» τὸ μὲν αὐτοῦ ὅσιον, τὸ δέ τι καὶ ἀλλο; 

’ “"» 

ΕΥΘ. Οὐχ ἕπομαι, ὦ Σώκρατες, τοῖς λεγομένοις. 
[4 ’ὔ 

ΣΏ. Καὶ μὴν νεώτερός γέ μου εἶ οὐκ ἔλαττον ἢ 
’ 9 3 ἁ ’ “"Ἅ ε Ἁ 

ὅσῳ σοφώτερος: ἀλλ᾽, ὃ λέγω, τρυφᾷς ὑπὸ πλούτου 
9 9 εν ’ Υ ’ ᾿ 

ἀλλ᾽, ὦ μακάριε, ξύντεινε σαυτόν" καὶ 
, }Ὶ ᾿Ὶ 

λέγω γὰρ δὴ 
Ν " ’ ὯΔ ε Ὗ 9 Ἂ: ε ’ 

τὸ ἐναντίον ἢ ὁ ποιητῆς ἐποίησεν ὁ ποιήσας 
“ Ἁ Ἷ. ς 

Ζῆνα δὲ τόν θ᾽ ἕρξαντα, καὶ ὃς τάδε πάντ᾽ ἐφυ- 

τῆς σοφίας. 
Ν 3. ΣΝ Ν ων ἃ , 

γὰρ οὐδὲ χαλεπὸν κατανοῆσαι ὃ λέγω. 

τευσεν, 
Οὐκ ἐθέλεις εἰπεῖν: ἵνα γὰρ δέος, ἔνθα καὶ αἰδώς. 

9 Ἁ εν ’ ᾽ ΄᾿ “Ἵ Ε [7 

ἐγὼ οὖν τούτῳ διαφέρομαι τῷ ποιητῇ.---εἴπω σοι ὁπῃ ; 

ἘΥΘ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Οὐ δοκεῖ μοι εἶναι, ἵνα δέος, ἔνθα καὶ αἰδώς: 
ν ᾽ὔ “ὦ Ν ’ Ν ’ .Ην 

πολλοὶ γάρ μοι δοκοῦσι καὶ νόσους καὶ πενίας καὶ ἀλλα 

πολλὰ τοιαῦτα δεδιότες δεδιέναι μέν, αἰδεῖσθαι δὲ μηδὲν 
“ ἃ Ἅ 3 Ν Ν -“ 

ταῦτα ἃ δεδίασιν. οὐ καὶ σοὶ δοκεῖ ; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 
ΣΏ. ᾿Αλλ’ ἵνα γε αἰδώς, ἔνθα καὶ δέος εἶναι" ἐπεὶ 
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τ ταρρανοβονπῶσι Ὁ“ ποστανν 
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τ δι Λιικ τοναταμφιρρερραναξιμα τ᾽ τρξανφο, τονς, στασαρεύσοιτο, Ξεθαιτακοτου αν ιν, 

παρ. οἰ. τ .ϑε..ὄ...... 

14 

Ε 

οὐ 

20 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ἔστιν ὅστις αἰδούμενός τι πρᾶγμα καὶ αἰσχυνόμενος οὐ ἶ 
πεφόβηταί τε καὶ δέδοικεν ἅμα δόξαν πονηρίας ; - 

ΕΥΘ. Δέδοικε μὲν οὖν. 
ΣΩ, Οὐκ ἀρ ὀρθῶς ἔ ἔχει λέγειν ἵνα γὰρ δέος, ἔνθα μ 

καὶ αἰδώς: ἀλλ᾽ ἵνα μὲν αἰδώς, ἔνθα καὶ δέος, οὐ ἐἕδιποὶ 75 τ 
ἵνα γε δέος, πανταχοῦ αἰδώς, ἐπὶ πλέον γάρ, οἶμαι, Τ 
δέος αἰδοῦς: μόριον γὰρ αἰδὼς δέους, ως ἀριθμοῦ 18 
περιττόν, στε οὐχ ἵνα περ ἀριθμός, ἔνθα καὶ περιττόν, 19. 
ἵνα δὲ περιττόν, ἔνθα καὶ ἀριθμός. ἕπει γάρ που θ 
νῦν γε; 8ο λ 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. ν 
ΣΏ, Τὸ τοιοῦτον τοίνυν καὶ ἐκεῖ Χέγων ἠρώτων, μ 

ἄρα ἵνα δίκαιον, ἔνθα καὶ ὅσιον, ἢ ἵνα μὰν ὅσιον, ἔνθα ὲ 
καὶ δίκαιον, ἵνα δὲ δίκαιον, οὐ πανταχοῦ ὅσιον" μόριον 
γὰρ τοῦ δικαίου τὸ ὅσιον. οὕτω φῶμεν ἣ ἄλλως σοι 8ς 
δοκεῖ; 

ΕΥ̓Θ. Οὔκ, ἀλλ᾽ οὕτω. φαίνει γάρ μοι ὀρθῶς 
λέγειν. ῶ., 

ΣΩ, Ὅρα δὴ τὸ μετὰ τοῦτο. εἰ γὰρ μέρος τὸ 
ὅσιον τοῦ δικαίου, δεῖ δὴ ἡμᾶς, ὡς ἔοικεν, ἐξευρεῖν τὸ 
ποῖον μέρος ἂν εἴη τοῦ δικαίου τὸ ὅσιον. εἰ μὲν οὖν ὡ 
σύ με ρώτας τι τῶν νῦν δή, οἷον ποῖον μέρος ἐστὶν 
ἐμεθμοῦ τὸ ὀρτίοῦ καὶ τίς ὧν το υν οὗτος ὁ ἀριθμός, ς 
εἶπον ἂν ὅτι ὃς ἂν μὴ σκαληνὸς ἣ ἢ ἀλλ᾽ ἰσοσκελής: ἢ Ἶ 
οὐ δοκεῖ σοι; 

ΒΕ 
ΕΥ̓Θ. ἜἘμοιγε. 

“ Ν Ά Ὁ ’ ἣν “- ΣΩ, Πειρῶ δὴ καὶ σὺ ἐμὲ οὕτω διδαξαι, τὸ ποῖον 
, ΄“΄νλ ὃ ’ Ψ ’ὔ 9 σ ΞΞ :. Ἂς πὰ τ 2 ι ἘΠ: Ξ- μερος τοῦ ὀικαίου ὁσιὸν ἐστιν, ἕνα καὶ Μελήτῳ λέγω- το 

μεν μηκέθ᾽' ἡμᾶς ἀδικεῖν μηδ᾽ ἀσεβείας γράφεσθαι, ὡς εὲ 



85 

ΠΈΓῚ 

ΕΥ̓ΘΎΦΡΩΝ (14, 10) 21] 
ς ΩΝ ΜΩ ᾿Ὶ “-"' ’, ’ ᾽ “ ᾿ ἱκανὼς δὴ παρὰ σοῦ μεμαθηκότας τά τε εὐσεβῆ καὶ 
ὅσια καὶ τὰ μή. 

“3ἅμἍ " ’ ΔῚ ΕΥ͂Θ. Τοῦτο τοίνιν ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, τὸ 
᾽ ΄“ ’ὔ “- 3 ’ὔ λ-σ Ἁ Ν μέρος τοῦ δικαίου εἶναι εὐσεβές τε καὶ ὅσιον, τὸ περὶ τς 
Ν ΄“ ΄“"» 7 ΝῪ Ἁ Α Ἁ “ 9 ’ τὴν τῶν θεῶν θεραπείαν" τὸ δὲ περὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων 

τὸ λοιπὸν εἶναι τοῦ δικαίου μέρος. 
[ο μεν 15 ΣΩ. Καὶ καλῶς γέ μοι, ὦ Εὐθύφρον, φαίνει λέ- 

3 Ἁ Ν ᾽ὔ Ἁ Ἁ 19 γειν' ἀλλὰ σμικροῦ τινὸς ἔτι ἐνδεής εἰμι" τὴν γαρ 
Ψ Φ φ 9 ’ θεραπείαν οὔπω ξυνίημι ἥντινα ὀνομάζεις. οὐ γάρ που 

λέγεις γε, οἷαί περ καὶ αἷ περὶ τὰ ἄλλα θεραπεῖαί εἰσι γέι5 γέ; ρ ρ ρ ᾿ 
’ὔ Α Ν ᾽ὔ , 4 Φ τοιαύτην καὶ περὶ θεούς. λέγομεν γάρ που---οἷον φα- - 

φ [2 93 ΄“ 9 ᾽ ΄ 3 9 6 ὁ μεν, ἔππους οὐ πᾶς ἐπίσταται θεραπεύειν, ἀλλ᾽ ὁ ἵἱππι- 
᾽ὔ “" ᾽ὔ 

κὸς" ἢ γαρ; 

ΕΥ̓Θ, Πάνυ γε. 
ε 

ΣΩΏ. Ἡ γαρ που ἱππικὴ ἵππων θεραπεία. γάρ ὴ ρ 
ΕἘΥΘ. Ναί Το 

5 

ΣΩ. Οὐδέ γε κύνας πᾶς ἐπίσταται θεραπεύειν, 
"3 Β:-8 ’ 

αλλ΄ ὁ κυνηγετικὸς. 

ΕΥ̓Θ. Οὕτως. 
ε ’’ “ 

ΣΩ. Ἢ γάρ που κυνηγετικὴ κυνῶν θεραπεία. 
Β ΕΥ̓Θ. Ναί Ε 

ε - 

ΣΩ. ἭἩ δὲ βοηλατικὴ βοῶν. 

ΕΥ9. Πᾶανυ γε. 

ΣΩΏ. ἯἩ δὲ δὴ) ὁσιότης τε καὶ εὐσέβεια θεῶν, ὦ 
’ 2 

Εὐθύφρον ; οὕτω λέγεις ; 
ΒΕΥΘ. Ἔγωγε. 30 

ΣΩ. Οὐκοῦν θεραπεία γε πᾶσα ταὐτὸν διαπράτ- 
τεται Φ 

3 

Ἷὰ ἣν ᾷ. ὃ 3 “- ᾿ἀξξξῦ Ν 3 ΞΕ 
ον ΤΟΙΟΜΨΟΕ" ἐπ ἀγαθῷ τινὶ εστίι και ὠφελ ἐᾷ 

«“ Ἁ ζ , “ εκ ν εῷ ε 
του θεραπευομένου, οσπερ ορᾳς δὴ) ΟΤί οι ἱπποι ὑπὸ 
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τῆς ἱππικῆς θεραπευόμενοι ὠφελοῦνται καὶ βελτίους 
γίγνονται" ἢ οὐ δοκοῦσί σοι; 25 

ΕΥ̓Θ. Ἔμοιγε. 

ΣΩ, Καὶ οἱ κύνες γέ που ὑπὸ τῆς κυνηγετικῆς, 
Ο καὶ οἱ βόες ὑπὸ τῆς βοηλατικῆς, καὶ τἄλλα πάντα 
ὡσαύτως: ἢ ἐπὶ βλάβῃ οἴει τοῦ θεραπευομένου τὴν 
θεραπείαν εἶναι ; 30 

ΕΥ̓Θ, Μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε. 
ΣΩ, ᾿Αλλ᾽ ἐπ᾽ ὠφελείᾳ ; 
ΕΥΘ, Πώς δ᾽ οὔ; 
ΣΩ, Ἦ οὖν καὶ καὶ ὁσιότης θεραπεία οὖσα θεῶν 

ὠφέλειά τέ ἐστι θεῶν καὶ βελτίους τοὺς θεοὺς ποιεῖ; ς- 
καὶ σὺ τοῦτο ξυγχωρήσαις ἄν, ὡς ἐπειδάν τι ὅσιον 
ποιῇς, βελτίω τινὰ τῶν θεῶν ἀπεργάζει; 

ΕΥ̓Θ. Μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε. 
ΣΩ, Οὐδὲ γὰρ ἐγώ, ὦ Ἑὐθύφρον, οἶμαί σε τοῦτο 

λέγειν: πολλοῦ καὶ δέω: ἀλλὰ τούτου δὴ) ἕνεκα καὶ 4ο 
Ὁ ἀνηρόμην, τίνα ποτὲ λέγοις τὴν θεραπείαν τῶν θεῶν, 
οὐχ ἡγούμενός σε τοιαύτην λέγειν. 

ΕΥ̓Θ. Καὶ ὀρθῶς γε, ὦ Σώκρατες" οὐ γὰρ τοι- 
αὐτὴν λέγω. 

ΣΩ. Ἐἶεν' ἀλλὰ τίς δηὴ θεῶν θεραπεία εἴη ἂν ἡ 4. 
ὁσιότης ; 

ΕΥΘ. Ἥνπερ, ὦ Σώκρατες, οἱ δοῦλοι τοὺς δεσπό- 
τας θεραπεύουσιν. 

ΣΩ. Μανθάνω' ὑπηρετική τις ἄν, ὡς ἔοικεν, εἴη 
θεοῖς. 

ΕΥ̓Θ, Πάνυ μὲν οὗν. 
ΣΩ 40 ν᾽ "κ 3 “ 4: Ξ:Ὁ “ ε ᾿Ὶ Φ δ Χοὶς ἂν οὐν εἰπεῖν, ἢ ἰατροῖς ὑπηρετικὴ εἷς 

50 

[9}} 

ἘΝ ἡ  μΣ 

“-- 

«Ὗ 

“., 

14 

««Ὗ 



βελτίους 

25 

ἴω] 

γγετικῆς, 
’ 

α πᾶντα 

’ὔ 

μου τὴν 

30 

σα θεῶν 

ς ποιεῖ; 35 
Ε 

τι ὅσιον 

"ε τοῦτο 

εκα καὶ 49 

ἣν θεῶν, 

Ἁ 

γὰρ τοι- 

“Δ ε 

ἴη ἂν ἢ 45 

’ 

δεσπό- 

2 

κεν, εἴη 

50 

Ν 9 
Τικὴ εἰς 

Ε 

14 

ΕΥ̓ΘΎΦΡΩΝ (10) 23 

τίνος ἔργου ἀπεργασίαν τυγχάνει οὖσα ὑπηρετική ; οὐκ 

εἰς ὑγιείας οἴει ; 

ΕΥ̓Θ. Ἔγωγε. 

ΣΩ, τί δέ; ἡ ναυπηγοῖς ὑπηρετικὴ εἰς τίνος ἔργου, 9 

ἀπεργασίαν ὑπηρετική ἐστιν ; 
ΕΥΘ. Δῆλον ὅτι, ὦ Σώκρατες, εἰς πλοίον. 

ΣΩ, Καὶ ἡ οἰκοδόμοις γέ που εἰς οἰκίας ; 

ΕΥ̓Θ. Ναί 

ΣΩ, Εἰπὲ δή, ὦ ἄριστε ἡ δὲ θεοῖς ὑπηρετικὴ εἰς : 

τίνος ἔργου ἀπεργασίαν ὑπηρετικὴ ἂν εἴη; δῆλον γὰρ 

ὅτι σὺ οἷσθα, ἐπειδήπερ τά γε θεῖα κάλλιστά γε φὴς 

εἰδέναι ἀνθρώπων. 

ΕΥΘ, Καὶ ἀληθῆ γε λέγω, ὦ Σώκρατες. 

ΣΏ, Εἰπὲ δὴ) πρὸς Διός, τί ποτ᾽ ἐστὶν ἐκεῖνο τὸ τ- 

πάγκαλον ἔργον, ὃ οἱ θεοὶ ἀπεργάζονται ἡμῖν ὑπηρέταις 

χρώμενοι ; 
ΕΥ̓Θ. Πολλὰ καὶ καλά, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ, Καὶ γὰρ οἱ στρατηγοί, ὦ φίλε: ἀλλ᾽ ὅμως 
Α ᾽ὔ 3. ἡ [2 ’, Ἃ 5 ῳ ’ 9 χ 

τὸ κεφάλαιον αὐτῶν ῥᾳδίως ἀν εἴποις, ὁτι νίκην ἐν τῷ 90 

", ο 

’ 9 ᾽, “ δ 

πολέμῳ ἀπεργάζονται" ἢ ου ; 

ΕἘΥΘ. Πώς δ᾽ οὔ; 

ΣΏΩ. Πολλὰ δέ γ᾽ οἶμαι καὶ καλὰ καὶ οἱ γεωργοί: 
9. 3.»ϑ ὦ Ν ’ -  - ς 9 Ν ἊΝ 9 ’ὕ ε 

ἀλλ᾽ ὅμως τὸ κεφάλαιον αὐτῶν ἐστὶ τῆς ἀπεργασίας ἢ 
“"ΜΒἉ »“ἅ ’ὔ 

ἐκ τῆς γῆς τροφη. 25 

ΕΥΘ. Πάνυ γε. 

ΞΣΩ, Τί δὲ δή; τῶν πολλῶν καὶ καλῶν ἃ οἱ θεοὶ 1) 3 
5 ’ὔ ’ Ἁ ὔ ’ 3 “ 9 ’ὔ 

ἀπεργάζονται, τί τὸ κεφάλαιον ἐστι τῆς ἐργασίας ; 
3χ 7 ’ 3 Ἂν 4 

ΕΥ̓Θ. Καὶ ὀλίγον σοι πρότερον εἶπον, ὦ Σώκρατες, 
ῳ ’ὔ 5 9 Α 3 - “ “"Μ͵ [2 ε 

Β ὅτι πλείονος ἔργου ἐστὶν ἀκριβῶς ταῦτα πάντα ὡς 3» 

σα, Ρ. Ὁ 
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ἔχει μαθεῖν' τόδε μέντοι σοι ἁπλῶς λέγω, ὅτι ἐὰν μὲν 

κεχαρισμένα τις ἐπίστηται τοῖς θεοῖς δόμεν τε καὶ 

πράττειν εὐχόμενός τε καὶ θύων, ταῦτ᾽ ἔστι τὰ ὅσια, 

καὶ σώζει τὰ τοιαῦτα τούς τε ἰδίους οἴκους καὶ τὰ κοινὰ 
- ΄, ν Οϑ 5 ,ὕ - ΄, 3 ΞΩ 

τῶν πόλεων τὰ δ᾽ ἐναντία τῶν κεχαρισμένων ἀασεβῆη, 
δὴ) Ν. 3 ,ὔ .“ Ν 3 ἧς 

ἢ" καὶ ἀνατρέπει ἅπαντα καὶ ἀπόλλυσιν. 
5 ,ὕ . ΡΥ 527 

ΣΩ, Ἦ πολύ μοι διὰ βραχυτέρων, ὦ Ῥύθύφρον, 
Δ 

εἰ ἐβούλου, εἶπες ἂν τὸ κεφάλαιον ὧν ἠρώτων. ἀλλὰ 
Ν 3 ’ “ “-“ 

γὰρ οὐ πρόθυμός με εἶ διδάξαι" δῆλος εἶ, καὶ γὰρ νῦν 
ς Ν᾿ »Λλῳ0 9. αι 3 ᾽ὔ «Δ .ς 95 ὔ ΓΙ “ 

ἐπειδὴ ἐπ᾽ αὐτῷ ἦσθα, ἀπετράπου" ὃ εἰ ἀπεκρίνω, ἱκανὼς 
“Ἃ " ὟΝ “ Ν ε ’ ΕἸ ’ Ἂ ,ὕ 

ἂν ἤδη ἄορῶ σοὺ τὴν ὁσιότητα ἐμεμαξ ἩΝη: νῦν τ: 

ἀνά γμῇ γὰρ τὸν ἐρώντα τῷ ἐρωμένῳ ἀκολουθεῖν, ὅ ὅπῃ 

ἂν ἐκεῖνος ὑπάγῃ" τί δὶ αὖ λέγεις τὸ ὅσιον εἶναι καὶ 

τὴν ὁσιότητα; οὐχὶ ἐπιστήμην τινὰ τοῦ θύειν τε καὶ 
5», 

εὔχεσθαι ; 
ΕἘΥΘ. Ἔγωγε. 

ΣΏ, Οὐκοῦν τὸ θύειν δωρεῖσθαί ἐστι τοῖς θεοῖς, τὸ 
3 δ᾽ εὔχεσθαι αἰτεῖν τοὺς θεοῦς ; 

’ὔ ον 

ΕΥΘ. Καὶ μάλα, ὦ Σώκρατες. 
3 ΄ “Ὁ 

ΣΏ, Ἐπιστήμη ἄρα αἰτήσεως καὶ δόσεως θεοῖς 
ε ἊΝ ᾿ ζο ὁσιότης ἂν εἴη ἐκ τούτου τοῦ λόγου. 

“Ἂ 3 “ ἃ 

ΕΥΘ. Πάνυ καλῶς, ὦ Σώκρατες, ξυνῆκας ὃ εἶπον. 
3 Ἁ ’ ' “ “ 

ΣΏ. ᾿ἘἘπιθυμητὴς γάρ εἶμι, ὦ φίλε, τῆς σῆς σο- 

φίας καὶ προσέχω τὸν νοῦν αὐτῇ, ὥστε οὐ χαμαὶ 
“ ε ΓᾺ [2 ε 

πεσεῖται ὅ τι ἂν εἴπῃς. ἀλλά μοι λέξον, τίς αὕτη ἢ 
ε -“ “ ω ἰς 3 Ν Ν 

ὑπηρεσία ἐστὶ τοῖς θεοῖς ; αἰτεῖν τε φῃς αὐτοὺς και 
’ 

διδόναι ἐκείνοις ; 

) Γ 4 

ὃποι; που. 

ὰἁ 

α 35 

ψι 

Ιο 

20 

- 

18 



Ν Ν 

χΨν μεν 

Ν 

ΓΕ και 

[ 
οσια, 

Ὶ Ν 

, Κοινα 

εβῆ, ἃ 

’ 

ὑφρον, 

ἀλλὰ 
Ἁ »“ 

ἃρ νῦν 

ἱκανῶς 

ν δέ--- 
με } ,, ὅπῃ 

ναι καὶ 

τε καὶ 

“ Ν 

εοις,) ΤῸ 

ς θεοῖς 

εν 
ΕεὐπονΡ. 

γῆς σο- 

χαμαὶ 

τ ε 

αὐτὴ ἢ 

Ὗ Ἀ 

Ους Καὶι 

ωι 

Ιο 

20 

᾿ 

ἽἜ 
5 

τνρδας ερμιοιατὰ 

Β ΣΏΩ. Κεχαρισμένον ἃ 

ΠΥΘΥΦΡΩΝ (11, 18) οὗ 

ΕΥθΘ. [Ἔγωγε. 

ΣΩ. ἾΔρ᾽ οὖν οὐ τὸ ὀρθῶς αἰτεῖν ἂν εἴη, ὧν δεό- 

μεθα παρ᾽ ἐκείνων, ταῦτα αὐτοὺς αἰτεῖν ; 

ἘΥΘ, ᾿Αλλὰ τί; 

ΣΩ, Καὶ αὖ τὸ διδόναι ὀρθῶς, ὧν ἐκεῖνοι τὺ ά- 
ρ ἢ 

““ »Ὺ»-ὦΝ 
9 

νουσι δεόμενοι παρ᾽ ἡμῶν, ταῦτα ἐκείνοις αὖ ἀντιδω- 

ρεῖσθαι; οὐ γάρ που τεχνικόν γ᾽ ἂν εἴη δωροφορεῖν 

διδόντα τῳ ταῦτα ὧν οὐδὲν δεῖται. 

ΕΥΘ. ᾿Αληθῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
3) μὰ “4 

ΣΩ. Ἐμπορικὴ ἄρα τις ἂν εἴη, ὦ Ἑὐθύφρον, τέχνη 

εε ΄ κ΄} ν΄ 3 ’ 32.μ 95 , 

ἡ ὁσιότης θεοῖς καὶ ἀνθρώποις παρ᾽ ἀλλήλων. 

ΕΥΘ. Ἐμπορική, εἰ οὕτως ἥδιόν σοι ὀνομάζειν. 
[ 

’ 

ΣΩ, ᾿Αλλ’ οὐδὲν ἥδιον ἔμοιγε, εἰ μὴ τυγχάνει 

ἀληθὲς ὄν. φράσον δέ μοι, τίς ἡ ὠφέλεια τοῖς θεοῖς 
’ εν 9 δ “ ’ 4« 3 ε “Ὁ. ’ 

τυγχάνει οὖσα ἀπὸ τῶν δώρων ὧν παρ ἡμὼν λαμβά- 
ἃ Ν Ν , Ν “ 3. ΧΝ Ν 

νουσιν ; ἃ μὲν γὰρ διδόασι, παντὶ δῆλον' οὐδὲν γαρ 
ε».- ΓῚ Α 9 Ἁ [2 “᾿ Α4( 9 Ὁ δῶ Γ ἃ δὲ 3 

ἡμῖν ἐστὶν ἀγαθὸν ὅ τι ἂν μὴ ἐκεῖνοι δωσιν' ἃ ὁὲ παρ 

15 ἡμῶν λαμβάνουσι, τί ὠφελοῦνται; ἢ τοσοῦτον αὐτῶν 

“Ἁ Ἁ Ν 9 ’ὔ ΄ , 3 Ἀ 

πλεονεκτοῦμεν κατὰ τὴν ἐμπορίαν, ὠστε παντὰ τἀγαθὰ 

39 9 κα ’ 9 “-“ Ν 3 - ΄-“ ϑα, 

παρ᾽ αὐτῶν λαμβάνομεν, ἐκείνοι δὲ παρ᾽ ἡμῶν οὐδέν ; 
3 

ΕΎΦ. ᾿Αλλ᾽ οἴει, ὦ Σώκρατες, τοὺς θεοὺς ὠφε- 

[οὶ 
“ ’ 

χεῖσθαι ἀπὸ τούτων ἃ παρ᾽ ἡμῶν λαμβανουσιν ; 
΄““ " 3 ’ 

ΣΩ, ᾿Αλλὰ τί δήποτ᾽ ἂν εἴη ταῦτα, ὦ Εὐθύφρον, 

τὰ παρ᾽ ἡμῶν δώρα τοῖς θεοῖς ; 
τ ’ ᾿Ξ Ας 

ΕΥΘ. τί δ᾽ οἴει ἄλλο ἢ τιμή τε καὶ γέρα καὶ ὁπερ 

.. ν 5 , -: 

ἐγὼ ἄρτι ἔλεγον, χαρίιξς ; 
εν ὔ 

ἄρα ἐστίν, ὦ ύθύφρον, τὸ 

ὅσιον, ἀλλ᾽ οὐχὶ ὠφέλιμον οὐδὲ φίλον τοῖς θεοῖς ; 

ΕΥ̓Θ. Οἶμαι ἔγωγε πάντων γε μάλιστα φίλον. 

9--- 

1ο 

20 

25 
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ΣΩ, Τοῦτο ἀρ᾽ ἐστὶν αὖ, ὡς ἔοικε, τὸ ὅσιον, τὸ 
τοῖς θεοῖς φίλον. ! 30 ἷ ] 

ΕΥ̓Θ. Μαλιστά γε. 
Φ 19 ΣΩ, Θαυμάσει οὖν ταῦτα λέγων, ἐάν σοι οἱ λόγοι 

,ὔ Ν , 3 Ν ΄ ΝΞ -π 3 φαίνωνται μὴ μένοντες ἀλλὰ βαδίζοντες, καὶ ἐμὲ αἰτι- 
, Α , Ἂ,, 3 ᾿ “-» πες αὶ Ἃ ἄσει τὸν Δαίδαλον βαδίζοντας αὐτοὺς ποιεῖν, αὐτὸς ὧν 

ἤ ’ ς΄ὦ» ’ Ν , πολύ γε τεχνικώτερος τοῦ Δαιδάλου καὶ κύκλῳ περι- 
’ “Ἂ ΠῚ 3 9 ’ “ ε εἐ»"“κ“» ἰὄντα ποιὼν ; ἢ οὐκ αἰσθάνει, ὅτι ὁ λόγος ἡμῖν περι- ς 

Ἁ ’ὔ 9 ΦΈΞῸΝ ῳ ’ ’ ω2 ελθὼν πάλιν εἰς ταὐτὸν ἥκει; μέμνησαι γὰρ που ὅτι 
Ε] ἮΝ) ’ φ Ἁ ΝῚ Ν 3 ΕΠ Ο ἐν τῷ ἔμπροσθεν τό τε ὅσιον καὶ τὸ θεοφιλὲς οὐ ταὐτὸν " 

“ Ἁ 3 ἡμῖν ἐφάνη, ἀλλ᾽ ἕτερα ἀλλήλων' ἢ οὐδὲ μέμνησαι ; 
3 

ΕΥ̓Θ, Εγωγε. 
“ “ Α »“".» ΣΩ, Νῦν οὖν οὐκ ἐννοεῖς, ὅτι τὸ τοῖς θεοῖς φίλον 10 

“ 3, “Δ φῇς ὅσιον εἶναι; τοῦτο δὲ ἄλλο τι ἢ θεοφιλὲς 
“ἡ γίγνεται; ἢ οὔ; 

ΕΥ̓Θ. Πάνυ γε. 
9 “ Ξ ε “Ὁ ΣΩ. Οὐκοῦν ἢ ἄρτι οὐ καλῶς ὡμολογοῦμεν, ἢ εἰ 

’ κ΄} [ 3 3 -“ , 
τότε καλῶς, νῦν οὐκ ὀρθῶς τιθέμεθα. 15 

ΕΥ̓Θ, Ἔοικεν. 
“ 3, ε 20 ΣΏ, ᾿Ἐξ ἀρχῆς ἄρα ἡμῖν πάλιν σκεπτέον, τί ἐστι 

λο ᾿ ε 9 ’᾽ Ἁ “Δ ’ ε ᾿ “" 9 9 τὸ ὑσιον᾽ ὡς ἐγώ, πρὶν ἂν μάθω, ἑκὼν εἶναι οὐκ ἀπο- 
΄ 3 Ν , 9 , 3 δ Α , Ὁ δειλιάσω, ἀλλὰ μή με ἀτιμάσῃς, ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ 
’ Ν “ ῳ ’ “ 93" δ 3 , προσέχων τον νοῦν ὁ τι μάλιστα νῦν εἰπὲ τὴν ἀλήθειαν. 

“- ’ γ " 9 , ι ὃ ς , οἶσθα γάρ, εἴπερ τις ἄλλος ἀνθρώπων, καὶ οὐκ ἀφετέος - 
“ςΝβ ὦ ε ’ Ἁ “Ὁ »᾿ 3 Ν δ: δ εἰ; ὠσπερ ο ἸΙρωτεὺς, πρὶν ἂν εἴπῃς. εἰ γὰρ μὴ ἤδησθα 
σαφῶς τό τε ὅσιον καὶ τὸ ἀνόσιον, οὐκ ἔστιν ὅπως ἄν 
ποτε ἐπεχείρησας ὑπὲρ ἀνδρὸς ἐπὶ: ἄνδρα πρεσβύτην 
πατέρα διωκάθειν φόνου, ἀλλὰ καὶ τοὺς θεοὺς ἂν ἔδεισας 
παρακινδυνεύειν, μὴ οὐκ ὀρθῶς αὐτὸ ποιήσοις, καὶ τοὺς το 



ον, τὸ 

30 

, ; 

λόγοι 
᾿ 5, 

ὲ αἰτι- 
ἘΞΞῷ ΝΜ 

τὸς ὧν 
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΄ περι- 5 
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15 
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δησθα 

ὡς ἂν 

βύτην 

δεισας 
Ν Νν 
ι Τους τὸ 

ΕὙΘΥΎΦΡΩΝ (9, 20) "7 

ἀνθρώπους ἠσχύνθης. νῦν δὲ εὖ οἶδ᾽ ὅτι σαφῶς οἴει 
ε 

" εἰδέναι τό τε ὅσιον καὶ μή" εἰπὲ οὖν, ὦ βέλτιστε Ευὐθύ- 
Ν᾿» -“ 

φρον, καὶ μὴ ἀποκρύψῃ ὅ τι αὐτὸ ἡγεῖ. 

ΕΥΩ. Εἰσαῦθις τοίνυν, ὦ Σώκρατες: νῦν γὰρ 

σπεύδω ποι, καί μοι ὥρα ἀπιέναι. 

ΣΩ, Οἷα ποιεῖς, ὦ ἑταῖρε: ἀπ᾽ ἐλπίδος με κατα- 
Ν ’ 3 ’ὔ ἃ “- ε Ν “ Ἁ 

βαλὼν μεγάλης ἀπέρχει, ἣν εἶχον, ὡς παρὰ σοῦ μαθὼν 
’ σ ᾿ Ν Ἁ “ ᾿ ὔ ἊὉ 3 

τά τε ὅσια καὶ μὴ, καὶ τῆς πρὸς Μέλητον γραφῆς ἀπαλ- 
᾽ 3 ’ 

λάξομαι, ἐνδειξάμενος ἐκείνῳ ὅτι σοφὸς ἤδη παρ᾽ Ἐὐθύ- 
Ἃ “Ὁ ’ ᾿ σ δ. Ὁ ε 5 3 ’ 

10 φρονος τὰ θεῖα γέγονα καὶ ὁτι οὐκέτι ὑπ ᾳγνοίας 
᾽ ’ὔ ΘΝ “ Α ᾿. ““( ἢ Ἁ Ν 

αὐτοσχεδιάζω οὐδὲ καινοτομῶ περὶ αὐτὰ, καὶ δὴ καὶ 
Ν Ν ’ μὲ Ν , 

τὸν ἄλλον βίον ὅτι ἄμεινον βιωσοίμην. 

15 
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ΠᾺ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΙΓΟΥ ΠΡΟΣΏΠΑ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΜΕΝΈΞΕΝΟΣ. 

ΣΩ. Ἐξ ἀγορᾶς ἢ πόθεν Μενέξενος ; 

ΜῈΝ. Ἐξ ἀγορᾶς, ὦ Σώκρατες, καὶ ἀπὸ τοῦ βου- 

λευτηρίου. 
Ἁ 

ΣΩ, Τί μάλιστα σὺ προς βουλευτήριον ; ἢ δῆλα 

διὴ ὅτι παιδεύσεως καὶ φιλοσοφίας ἐπὶ τέλει ἡγεῖ εἶναι, 5 

δ Β. 8 “ "ὃ 3" ἘΞΞΝ Ν ,ῳ 3 “ ᾽ὔ 

καὶ ὡς ἱκανῶς ἤδη ἔχων ἐπὶ τὰ μείζω ἐπινοεῖς τρέπεσθαι, 

δ ἊΝ ε “ - ’ “Ὁ “Ὁ ͵ὔ 

καὶ ἄρχειν ἡμῶν, ὦ θαυμάσιε, ἐπιχειρεῖς τῶν πρεσβυτέ- 

“ " Ψ ΝΞ , -- ε φ. “ ᾿ ἘΞΥ ς 

ρων τηλικοῦτος ὧν, ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ὑμῶν ἡ οἰκία αει 

ε “ Ἂς 

τινα ἡμῶν ἐπιμελητὴν παρεχομένη ; 
3 Ν ΄ εν ὁ [ Ν 

ΜΕΝ. Ἐὰν σύ γε, ὦ Σώκρατες; ἐᾷς καὶ συμβου- 

λεύῃς" ἄρχ θυμή . εἰ δὲ μή, οὔ. νῦν μέντοι εὐῃς᾿ ἄρχειν, προθυμήσομαι' εἰ δὲ μή, οὐ, ΨὺΥ μέντ 

1 ἢ ἐπιτάφιοφ' ἠθικός. 
υ “ 

5 συμβουλευῃ. 

Ι1ο 
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’ Ἁ Ν ΄: ἦ : σ΄ ε Ἁ ἀφικόμην πρὸς τὸ βουλευτήριον πυθόμενος, ὅτι ἡ βουλὴ 

7] ς “ σ 9 Ἂς ἢ “) 3 “ ᾿ Ἁ μέλλει αἱρεῖσθαι ὅστις ἐρεῖ ἐπὶ τοῖς ἀποθανοῦσι ταφὰς 
νι “- . ͵7ὔ “ γὰρ οἶσθα ὅτι μέλλουσι ποιεῖν. 

. 3 ᾿Ὶ ΣΩ. Πάνυ γε' ἀλλὰ τίνα εἵλοντο : 
3 9 3 ,7ὔ Ν , ΜΕΝ, Οὐδένα, ἀλλὰ ἀνεβάλοντο εἰς τὴν αὔριον. 

9 ΄-“Ἢλϑ ΝῚ , οἶμαι μέντοι ᾿Αρχῖνον ἢ Δίωνα αἱρεθήσεσθαι. 
εν , χω ’ὔ ΣΩ, Καὶ μήν, ὦ Μενέξενε, πολλαχῇ ̓  κινδυνεύει 

Ξ λὸ ω 594 λέ 3 θ ᾿ς Ἁ Ν “ καλὸν εἰναι τὸ ἐν πολέμῳ ἀποθνήσκειν. καὶ γὰρ ταφῆς 
- 

“ ’ὔ Ν ’, καλῆς τε καὶ μεγαλοπρεποῦς τυγχάνει, καὶ ἐὰν πένης τις 
Ἃ , Ν » ’,  ῳ νον ζο 4 ὧν τελευτήσῃ, καὶ ἐπαίνου αὖ ἐτυχε, καὶ ἐὰν φαῦλος ἦ, 
ὃδΞ 9: .5 - “"ἅ» Ν 3 9 ,Ἃἱ 9 ’ 3 ΣὙΞΞΞΕῚ ὑπ᾿ ἀνδρῶν σοφῶν τε καὶ οὐκ εἰκῃ ἐπαινούντων, ἀλλὰ ἐκ 

“-“ ’ ’ 
ἃ φ “ πολλοῦ χρόνου λόγους παρεσκευασμένων, οἱ οὕτω καλῶς 

“ - Ὧν Ν) ’ὔ ᾿Ὶ Ν Ἁ , ἐπαινοῦσιν, ὥστε καὶ τὰ προσόντα καὶ τὰ μὴ περὶ ἑκά. 
, ,ὔ , ο 9» , στου λέγοντες, κάλλιστά πως τοῖς ὀνόμασι ποικίλ- 

7 ε Ἁ ’ὔ Ν Ν ’ λοντες, γοητεύουσιν ἡμῶν τὰς ψυχας, καὶ τὴν πόλιν 
’ὔ Ἁ ’ ’ νΝ ἐγκωμιάζοντες κατὰ πάντας τρόπους καὶ τοὺς τετελευτη- 

’ “ ᾽ὔ Α Ἁ ’ ε ΄“ Ὁ“ κότας ἐν τῷ πολέμῳ καὶ τοὺς προγόνους ἡμῶν ἅπαντας 
Α ε “ “.)Ἅ τοὺς ἔμπροσθεν καὶ αὐτοὺς ἡμᾶς τοὺς ἔτι ζῶντας ἐπαι.- 

α . ἣς ὃν 3 , , , νουντες' ὠστ' ἐγωγε, ὦ Μενέξενε, γενναίως πάνυ δια- 
᾽ 3 3». κ»“ ’ τίθεμαι ἐπαινούμενος ὑπ᾽ αὐτῶν, καὶ ἑκάστοτε ἕστηκα 

3 ’ ᾿Ὶ ’ ε ’ 9 κ΄" ἀκροώμενος καὶ κηλούμενος, ἡγούμενος ἐν τῷ παρα- 
“ ’ χρῆμα μείζων καὶ γενναιότερος καὶ καλλίων γεγονέναι. 
Ν Ὁ ὃ Ν Ἁ λλ ΞΞΞΞΘεΞΌ, 3.»,. ὃ ὋδῸ'᾽ ΟΞ :Ξ|ς ς- καὶ οἱὰ δὴ τὰ πολλὰ αεὶ μετ᾽ ἐμοῦ ἕένοι τινὲς ἕπονται 
Ν “ Ἁ ἃ 9 Ν ’ 9 Ὁ καὶ ξυνακροῶνται, πρὸς οὕς ἔγω σεμνότερος ἐν τῷ 

“Ὁ ’ Ἁ Ἁ 39 “ι παραχρῆμα γίγνομαι" καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ταὐτὰ ταῦτα 
ἄς. ΖΦ ’ Ν ᾿Ὶ Ἁ Ν δοκοῦσί μοι πάσχειν καὶ πρὸς ἐμὲ καὶ πρὸς τὴν ἄλλην 

λ 0 ’ὔ 3 Ν ε “Ὁ Φ “Ἁ ’ πτόλιν, σαυμασιωτέραν αὐτὴν ἡγεῖσθαι εἶναι ἢ πρότερον, 

1 πολλαχοῦ. 

15 

5 

20 

ΜΡ 
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) βουλὴ ὑπὸ τοῦ λέγοντος ἀναπειθόμενοι. καί μοι αὕτη ἡ σεμ- 

᾿ ταφὰς γνότη9 παραμένει ἡμέρας πλείω ἢ ̓ τρέϊς' οὕτως ἔναυλος 

οὖ Δοηγθϑ τε καὶ ὁ φθόγγος παρὰ τοῦ ἘΜ: ἐνδύεται 

εἰς τὰ ὦτα, ὥστε μόγις τετάρτῃ ἢ πάρη τῇ ἡμέρᾳ ἄνα- 295 
15 

αὔριον. ἔἴρνυ σίομοι ἐμαυτοῦ καὶ ἀϊσθάνομαι οὗ γῆς εἰμί, τέως 

δὲ οἶμαι μόνον οὐκ ἐν μακάρων νήσοις οἰκεῖν" οὕτως 

»δυνεύει ἡμῖν οἱ ῥήτορες δεξιοί εἰσιν. 

) ταφῆς 8 ΜΕΝ. ᾿Αεὶ σὺ π π ὦ Σώκρατες, τοὺς 

ἔνης τις ῥήτορας. νῦν μέντοι οἶμαι ἐγὼ τὸν αἱρεθέντα οὐ πάνυ 

ὕλος ἦ, εὐπορήσειν! ἐξ ὑπογύου γὰρ παντάπασιν ἢ ἀι σεῦιι9 

ἰλλὰ ἐκ ς γέγονεν, ὦστε ἴσως ἀναγκασθήσεται ὃ λέγων ὥσπερ 

) καλῶς αὐτοσχεδιάζειν. 5 

ερὶ ἑκά-  ὅ8φ0,. Πόθεν, ὦ ὧ γδιν , εἰσὶν ἑκάστοις τούτων λόγοι 

ποικίλ- παρεσκευασμένοι, καὶ ἐμὰ οὐδὲ αὐτοσχεδιάξειν τά γε 

᾿ πόλιν τοιαῦτα Ἀσοῦ εἰ μὲν γὰρ δέοι ᾿Αθηναίους ἐν ἸΤελο- 

ἐλευτή- τὸ ποννησίοις εὖ λέγειν ἢ Πελοποννησίους ἐν ᾿Αθηναίοις, 

παντας ἀγαθοῦ ἂν ῥήτορος δέοι τοῦ πείσοντος καὶ εὐδακιμή; το 

ς ἐπαι- σοντο:" ὅταν δέ τις ἐν τούτοις ἀγωνίζηται, οὕσπερ καὶ 

γυ δια- ἐπαινεῖ, οὐδὲν μέγα δοκεῖν εὖ λέγειν. 

ἕστηκα, ΜΕΝ. Οὐκ οἴει, ὦ Σώκρατες ; 

παρα- τς ΣΏ, Οὐ τοι [᾿ Δία. 

ονέναι. " ΜΕΝ, Ἦ οἴει οἷός τ᾽ ἂν εἶναι αὐτὸς εἰπεῖν, εἰ δέοι 15 

πονται καὶ ἕλοιτό σε ἡ βουλή! ̓ 

ἐν τῷ ΣΩΏ. Καὶ ἐμοὶ μέν γέ; ὦ Μενέξενε, οὐδὲν θαυμα. 

ταῦτα στὸν οἵῳ τ᾽ εἶναι εὐπεν, ᾧ τυγχάνει διδάσκαλος οὖσα 

ἄλλην 0 οὐ πάνυ φαύλη περὶ ῥητορικῆς, ἀλλ᾽ ἥπερ καὶ ἄλλους 

τερον, πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς πεποίηκε ῥήτορας, ἕνα δὲ καὶ 90 

διαφέροντα τῶν Ἑλλήνων, Περικλέα τὸν Ξανθίππου. 

ΜΕΝ, Τὰ αὕτη; ἢ δῆλον ὅτι ᾿Ασπασίαν λέγεις ; 
ΜΡ 
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ΣΩ, Λέγω γάρ, καὶ Ἱζόννον γε τὸν Μητροβίου" Ἔ ἘΘΡῚ γ ρ 
926 Ὁ ’ δύ ΦΡΕΝ ὃ ὃ ’’ λ ς Α ζ. ε 400 οὗτοι γάρ μοι δύο εἰσὶ διδάσκαλοι, δ: μὲν μουσικῆς, ἡ 

ἀπ -Ξ »-"ὦ» Ὡ Α εν ’’ ΕΣ Εν δὲ ῥητορικῆς. οὕτω μὲν οὖν τρεφόμενον ἄνδρα οὐδὲν 
Ν Ν ων 7 δ 3 ᾿ νῦν 9 ΄“ θαυμαστὸν δεινὸν εἶναι λέγειν. ἀλλὰ καὶ ὅστις ἐμοῦ 

,ὕ 9 ,ὕ , Ἢ εν ’, 
κάκιον ἐπαιδεύθη, μουσικὴν μὲν ὑπὸ Λάμπρου παιδευ- 
θ ’ὕ ε Ν δὲ ε 23 Δ »“Ἅ “ Ῥ ’ εἰς, ῥητορικὴν δὲ ὑπ ᾿Αντιφῶντος τοῦ Ῥαμνουσίου, 
Ὁ Ἃ Ὁ δ’ 3 ΝΜ Ὁ ’ 25. 93 , ὅμως κἂν οὗτος οἷος τ εἴη ΛΑθηναίους γε ἐν ᾿Αθηναίοις 

“ 3 “ 

ἐπαινῶν εὐδοκιμεῖν. 
Ἁ κ. 4 ΜΕΝ. Καὶ τί ἂν ἔχοις εἰπεῖν, εἰ δέοι σε λέγειν ; 

ΣΩΏ. Αὐτὸς μὲν παρ᾽ ἐμαντοῦ ἴσως οὐδέν, ᾽Ασπα- 
Κ Ν Ἀ Ν 3 ’ ’ὔ’ 9 ’ὔ Β σίας δὲ καὶ χθὲς ἠκροώμην περαινούσης ἐπιτάφιον 

λόγον περὶ αὐτῶν τούτων. ἤκουσε γὰρ ἅπερ σὺ λέγεις, 
ΩΣ ͵7ὔ 3 “ ε “ Ν 9 “Ὁ 3, οτι μέλλοιεν ᾿Αθηναῖοι αἱρεῖσθαι τὸν ἐροῦντα" ἔπειτα 
τὰ μὲν ἐκ τοῦ παραχρῆμά μοι διήει, οἷα δέοι λέγειν, τὰ 

ῳ -΄ὦἍ δὲ πρότερον ἐσκεμμένη, ὅτε μοι δοκεῖ συνετίθει τὸν 
Ἃ - ἐπιτάφιον λόγον, ὃν Περικλῆς εἶπε, περιλείμματ᾽ ἄττα 

3 3 ’ὔ “Ἁ 

ἐξ ἐκείνου συγκολλῶσα. 
Ἃ ἃ ΜΈΝ, Ἢ καὶ μνημονεύσαις ἂν ἃ ἔλεγεν ᾽Ασπα- 

σί; 

ΣΩ, ἘΕἶ μὴ ἀδικῶ γε" ἐμάνθανόν γέ τοι παρ᾽ αὐτῆς, 
Ο καὶ ὀλίγου πληγὰς ἔλαβον, ὅτι ἐπελανθανόμην. 

ΜΕΝ. Τί οὖν οὐ διῆλθες ; 
3 ἱ “" ΣΩ. ᾿Αλλ’ ὅπως μή μοι χαλεπανεῖ κἡὶ διδάσκαλος, 

“Ἃ 9 ’ 3.ϑ ἡ Ν ’ 

ἂν ἐξενέγκω αὐτῆς τὸν λόγον. 

ΜΕΝ, Μηδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ εἰπέ, καὶ πάνυ 
“Ὁ ΕἾ 3 ’, ,ὔ ᾽ὔ " ε Ὄκ μοι χαριεὶ, εἰτε Ασπασίας βούλει λέγειν εἴτε ὁτουοῦν 

3 Ν , δ 
ἀλλὰ μόνον εἶπέ. 

ΣΩ, ᾿Αλλ᾽ ἴσως μου καταγελάσει, ἄν σοι δόξω 
, ΝΌ ἊΝ , Ξ πρεσβύτης ὧν ἔτι παίζειν. 

““ 5 

20 

Ξ 

ς-: 

ΟΞ, ἢ. Ὁ ὦ» 267 

χω". πἰἰ Ὁ, δἰ, ὦ Ὁ. 

-- 



οβίου" 

ικῆς, ἡ 

οὐδὲν 25 

Ξ- 9 ΄»ῸἩΝ 

δ εμου 

ταιδευ- 

’ 

γυσιου, 

γναίοις 

γειν ; 

Ασπα- 

τάφιον 

λέγεις, 

ἔπειτα ς- 

ειν, τὰ 

εἰ τὸν 
3. »ν 
“ἅττα 

Ασπα- Ιο 

3.ϑ « 

αὐτῆς, 

καλος, τς 

Ν , 
ὑ πάνυ 

υοῦν᾽ 

,“ 

δόξω 29 

ΜΕΝΈΞΕΝΟΣ (4, δ) 33 

ΜΕΝ. Οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ εἰπὲ παντὶ 
, 

τρόπῳ. 

5 ΣΏ. ᾿Αλλὰ μέντοι σοί γε δεῖ χαρίζεσθαι, ὥστε 
Ἃ 3 7 3, ’ 3 4 3 ᾽ὔ 

Ὁ κἂν ὀλίγου, εἴ με κελεύοις ἀποδύντα ὀρχήσασθαι, χαρι- 
,ὕ » 9 δὴ ’ 4 ᾽ 3 λ ΜΝ ἔλ 

σαίμην ἄν, ἐπειδή γε μόνω ἐσμέν. αλλ ἄκουε. ἐλέγε 

’ ε- φΦ' δ 3 , , 9:.-. 9. α Ω θ , 

γάρ ὡς ἐγᾧμαι, ἀρξαμένη λέγειν ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν τεύνεω- 
ε , ΕΣ 4 ε ας [2 39 ᾿Ὶ ’’ 

των οὑτωσί. Ἔργῳ μὲν ἡμῖν οἵδε ἔχουσι τὰ προσ» 5 
“ - 4 4 Ν᾿ 

κοντα σφίσιν αὐτοῖς, ὧν τυχόντες πορεύονται τὴν 
“ ε Ν “ 

εἱμαρμένην πορείαν, προπεμφθέντες κοινῇ μὲν ὑπὸ τῆς 

΄ 9223 Ν ΕΝ [ο 3 , Ξ λό δὲ δὴ Ν 

πόλεως, ἰδίᾳ δὲ ὑπὸ τῶν οἰκείων' λογῷ ὃέ 07 τὸν 
’, , ΟΣ , , 3 - 

λειπόμενον κόσμον ὁ τε νόμος προσταττεῖ ἀποδοῦναι 

“κι 3 ᾽ὔ Ν ’ 39, Ν 3 ᾽ὔ ᾽ὔ 

Ε τοῖς ἀνδράσι καὶ χρη. ἐργὼν γὰρ εὖ πραχθέντων λόγῳ το 

“ ε ,ὕ ᾿ Ν , “ ’ ’ὔὕ 

καλῶς ῥηθέντι μνήμη καὶ κόσμος τοὺς πράξασι γίγνεται 
᾿ ““ 3 ’ Ὁ Ξ-Ν Ν ΄ Ν ’ 

παρὰ τῶν ἀκουσάντων" δεῖ δὴ) τοιούτου τινὸς λόγου, 

Ὡ Ἶ ’ »“Ἅ , “ 

ὅστις τοὺς μὲν τετελευτηκότας ἱκανῶς ἐπαινέσεται, τοῖς 
- “ ’ Ν δ 

δὲ ζῶσιν εὐμενῶς παραινέσεται, ἐκγόνοις μὲν καὶ ἀδελ- 
“ “" “ 3 Ν ’’ 

φοῖς μιμεῖσθαι τὴν τῶνδε ἀρετὴν παρακελευόμενος, 15 

[4 Α Ν, ,ὔ Ν Υ [ο 3» Ν 

πατέρας δὲ καὶ μητέρας καὶ εἰ τινες τῶν ἄνωθεν ἔτι 
’ λ ,ὔ ’ δὲ θ ’ ’ 

προγόνων εἰπονταῖ, τουτοὺῦυς ὁἐε παραμὺυ ουμενος. τις 

237 οὖν ἂν ἡμῖν τοιοῦτος λόγος φανείη ; ἢ πόθεν ἂν ὀρθῶς 

ἀρξαίμεθα ἄνδρας ἀγαθοὺς ἐπαινοῦντες, οἱ ζῶντές τε 
Α ΓΙ “.ἅΌ 9 3 9 2 ΝΥ ιἷ 

τοὺς ἑαυτῶν εὔφραινον δι ἀρετὴν, καὶ τὴν τελευτὴν 20 
3 ΝΥ “ “ ᾿ , 3 Ψ. “ἅ 

ἀντὶ τῆς τῶν ζώντων σωτηρίας ἠλλάξαντο ; δοκεῖ μοι 
“Ὁ Χ ’ ὁ 9 [7 

χρῆναι κατὰ φύσιν, ὥσπερ ἀγαθοὶ ἐγένοντο, οὕτω καὶ 
9 “ 3 ΄, 3 . 9. 7 δ . “- 3 

ἐπαινεῖν αὐτούς. ἀγαθοὶ δ᾽ ἐγένοντο διὰ τὸ φῦναι ἐξ 
3 “-“ Ν 3 , ᾿᾿ “ 9. κα ’ὔ 

ἀγαθῶν. τὴν εὐγένειαν οὖν πρωτὸν αὐτῶν ἐγκωμια- 
’ ’ Ν 

Β ζωμεν, δεύτερον δὲ τροφὴν τε καὶ παιδείαν' ἐπὶ δὲ 95 
Ἁ “ ε Ν 

τούτοις τὴν τῶν ἔργων πρᾶξιν ἐπιδείξωμεν, ὡς καλὴν 
ν- 56 ᾿ 3 ᾽, 

καὶ ἀξίαν τούτων ἀπεφήναντο, 
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“ ὴ “-" “᾿ ΑΔ ἃ ε ] 

( 
θ6 ἘΤῆς δ᾽ εὐγενείας πρῶτον ὑπῆρξε τοῖσδε κ τῶν προ- γ᾽ , , 3 5» δι 5. Ν Ν 3 ΄ 7. Το γόνων γένεσις οὐκ ἐπήλυς οὖσα, οὐδὲ τοὺς ἐκγόνους ἜΣΣΣΣ ἐ: ΄, 3 7, ᾿ 3 » ’, ᾿ Οαβ τουτους ἀποφηναμένη μετοικοῦντας ἐν Τῇ χώρᾳ ἀλλοῦεν ΄ὌἮ δ΄ “ 3 ᾽ 5. » Ν “ἷ “ὦν 3 , τί σφῶν ἡκόντων, ἀλλ αὐτόχθονας καὶ τῷ ὄντι ἐν πατρίδι Ἂ Ν 3 8: - α 1 οἰκοῦντας καὶ ζῶντας, καὶ τρεφομένους οὐχ ὑπὸ μητρυιᾶς - γ ε ἵλλ ὍΝ 4: ς Ν - ,ὔ ς. 8.» να Ύ ὧκ ἄλλου ἀλλ ὑπὸ μητρος τῆς χώρας ἐν ἣ ᾧκουν, καὶ νῦν 

“ 
’ “ ’ὔ’ , 

Ο κεῖσθαι τελευτήσαντας ἐν οἰκείοις τόποις τῆς τεκούσης γ ’, ε , Ν - ΚΙ καὶ θρεψάσης καὶ ὑποδεξαμένης. δικαιότατον δὴ κοσμῆ- : κ᾿ 3: Ἃ Φ Ν ὕ μ α σαι πρῶτον τὴν μητέρα αὐτήν" οὕτω γὰρ συμβαΐίνει ἅμα 
Α ε  "»Ἅ 3 

’ὔ 
Β σ 

καὶ ἡ τῶνδε εὐγένεια κοσμουμένη. : ΕΣ Α 3ω ε ’ ἄξξξξεβεεε - ’ 9 ’ [ἥ 
7 ἔστι δὲ ἀξία ἡ χώρα καὶ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων ᾿ 9 - 3 ’ ε,3.ϑ ε α - Α ΔῪ {( 

ἐπαινεῖσθαι, οὐ μόνον ὑφ μων, πολλαχῇ μὲν καὶ ἄλλῃ, Α Ν Ν , Φ ,ὔ 3 δ , Κ πρῶτον δὲ καὶ μέγιστον ὅτι τυγχάνει οὖσα θεοφιλής. 
“ΑΛ ε κἊ . , ε α 3 , 7 μαρτυρεῖ δὲ ἡμῶν τῷ λόγῳ ἡ τῶν ἀμφισβητησάντων Ν 3 αὶ “ 5 Ν ’, ᾿- ἐν ὃ ΝΝ Ν- ἃ ’, λ 

πέρι αὐτῆς θεῶν ἔρις τε καὶ κρίσις ἣν δὴ θεοὶ ἐπῃ- - 
΄κ 3 [ παςὶ 9 ’ ’ [4 8 

Ὀ νεσαν, πὼς οὐχ ὑπ᾽ ἀνθρώπων γε ξυμπάντων δικαία 
ΕῚ “Ὁ ’ .» “Ἃ 959. αὶ Ε 7 ἐπαινεῖσθαι; δεύτερος δὲ ἔπαινος δικαίως ἂν αὐτῆς εἴη, : “ 3 3 ,. “ ’ 9 4 “ “Ὁ, 59 δῶ Ν ο : 
τὰ ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ ἢ πᾶσα γῇ ἀνεδίδου καὶ ἔφυε ζῶ ὃ “͵ ,ὕ θ , Ν β ᾿ τ 0 ’ ε ( 
ἔ ὠὰ παντοδαπὰ, θηρία τε καὶ βοτά, ἐν τούτῳ ἡ ε , , ᾿ς Ξἢ--9 " ν ν,. 9,9 « ἡμετέρα θηρίων μὲν ἀγρίων ἄγονος καὶ καθαρὰ ἐφάνη, το , . ΄ . ΞΨ ( ἐξελέξατο δὲ τῶν ζώων καὶ ἐγέννησεν ἄνθρωπον, ὃ , ε , Ὶ Ν , Ν ᾿ Ι συνέσει τε ὑπερέχει τῶν ἄλλων καὶ δίκην καὶ θεοὺς , φ ,ὕ , ’ - ’, φ Ί ΒΕ μόνον νομίζει. μέγα δὲ τεκμήριον τούτῳ τῷ λόγῳ, ὅτι “ 5 ε οὶ Ν “ νι ε ,ὔ , 4 
ἥδε ἔτεκεν ἡ γῆ τοὺς τῶνδέ τε καὶ ἡμετέρους προγόνους" ΩΣ Ν Ν Ν Ν » 3 ὃ ,ὕ Ὁ ἃ , ὲ ( 
τὰν γὰρ τὸ τεκὸν τροφὴν ἔχει ἐπιτηδείαν ᾧ ἂν τέκῃ" τ5 : 4 Ν Ἁ , “ [ 9 3 ᾧ καὶ γυνὴ δήλη τεκοῦσά τε ἀληθῶς καὶ μή, ἀλλ β ε 4 4Χ ΟΝ Ν “ κᾺ ὑποβαλλομένη, ἐὰν μὴ ἐχῇῇ πηγὰς τροφῆς τῷ γεννω- 

δ 
- μένῳ. ὃ δι) καὶ ἡ ἡμετέρα γῇ τε καὶ μήτηρ ἱκανὸν 

τεκμήριον παρέχεται ὡς ἀνθρώπους γεννησαμένη: μόνη 



ΜΕΈΝΕΞΕΝΟΣ (Τ, 8) 8 
Ν ’, Ϊ. Ν 3 » 

γὰρ ἐν τῷ τότε καὶ πρώτη τροφὴν ἀνθρωπείαν ἡνεγκέε᾿ :ο [ 

Γων σρο- 
" 28 δ “. “"' ΝΥ θῶ ᾽ὔ ς- λλι ΝΥ 

“οῦ ΤοΡ τῶν πυρὼν και Κρι ων καρπον, ῳ κα στα Και 
9 ’ 

“τ τ Π08} Ν ,ὔ ΦΕΞΝ ᾽ ,ὕ ε ,ἼὝἼ ἮΝ - 

ἀλλοῦεν ἄριστα τρέφεται τὸ ἀνθρώπειον γένος, ὡς τῷ οντὶ τοῦτο 

᾿ ὸ ζῶ 9Φ.Αᾳ ᾽ὔ Δλλ δὲ Εἰ ς ζω “Ἃ 

πατρίδι τ ἜΠῈ αὐτὴ ὙπΕΡΊΓΟΎΙ μι ον ὃέ τῷ γἹ5 Ἶ 

ιητρυιᾶς - γυναικὸς προσήκει δέχεσθαι τοιαῦτα τεκμήρια" οὐ γὰρ 
“ ΄“ ’ ’ 3 ᾿ Ν 

» καὶ νῦν γῆ γυναῖκα μεμίμηται κνήσει καὶ γεννήσει, ἄλλα γυνὴ 25 

: ,ὕ “ ’ δὲ “Ὁ κιὦ 3 9 θ ’ Χλλ᾽ ΕΣ 

εκούσης .... “δι τὸν ὲ τοῦ καρποῦ οὐκ ἐφ πρῶ, δλλν τμεῖμις 

: 
“ Ν [φ. 3 

᾿ κοσμῆ- καὶ τοῖς ἄλλοις" μετὰ δὲ τοῦτο ἐλαίου γένεσιν, πόνων 

, Ἣν; 39 , 39.» αὶ “9 , 3 θ , δὲ Ν 56. 

ίνει ἅμα ἀρωγήν, ἀνῆκε τοῖς ἐκγόνοις θρεψαμένη δὲ καὶ αὐξή- 
Ν Ὁ Ξ" Ν ’, 3. αὶ Ν 

Β σασα πρὸς ἥβην ἄρχοντας καὶ διδασκάλους αὐτῶν θεους 
, φΦ Ν ,ὕὔ [ο “ - 

θρώπων ἐπηγάγετο" ὧν τὰ μὲν ὀνόματα πρέπει ἐν τῷ τοιῷδε ἐᾷν᾽ 30 

.» 3, ’ τ ἃ Ἁ ’ ε “ ἘΞ ͵ ’ - τ 

ιὲ ἄλλῃ, ἴσμεν γάρ" οἷ τὸν βίον ἡμῶν κατεσκεύασαν πρὸς τε τὴν 

β ᾿ 3. ε δί , , ὃ , ἣ 

οφιλής. καθ᾽ ἡμέραν δίαιταν, τέχνας πρώτους παιδευσάμενοι, καὶ 

᾽ὕ Ν Ν εν “Ὁ. ’ λ Ν μὲ λ ᾿ς 9 Ν 

σάντων πρὸς τὴν ὑπὲρ τῆς χώρας φυλακὴν ὁπλων κτησίν τε Καὶ 

χρῆσιν διδαξάμενοι. δε: δὲ δ 

᾽ν εὐὰ ἢ 5 ’ Ν ᾿ ’ φ ε “ 

8 Τεννηθέντες δὲ καὶ παιδευθέντες οὕτως οἱ τῶνδε 
δικαία 
- : ’ ΥὙ , ὔ Ό 3 κ᾿ 

τῆς εἴη, πρόγονοι ᾧκουν πολιτείαν κατασκευασάμενοι, ἧς ὀρθῶς 
3) Α 7. “" Ἀ 

ὅου καὶ ο ἔχει διὰ βραχέων ἐπιμνησθῆναι. πολιτεία γὰρ τροφὴ 

᾿ ἐ 3 θ ’ 9 ’ λὴ εν 3 θῶ ε δὲ 3 ᾿ ὔ ΑΝ 

οὕτῳ 7) ἀνθρώπων ἐστί, καλὴ μὲν ἀγαθῶν, ἡ ὃὲ ἐναντία κακῶν. 

Σ ε - ΄“Ἷϑ ’ ’ὔ ΄“μ» 

ἐφάνη, τὸ ὡς οὖν ἐν καλῇ πολιτείᾳ ἐτράφησαν οἱ πρόσθεν ἡμῶν, 5 
ΕῚ “- “»Ἅ 3 Δ Ἁ Ε] ο»"»Ἅ 3 

πον, ὃ ἀναγκαῖον δηλῶσαι, δ ἣν δὴ κακεῖνοι ἀγαθοὶ καὶ οἱ 

' ΜΝ - ψ , " , 

᾿ θεοὺς νῦν εἰσίν, ὧν οἵδε τυγχάνουσιν ὄντες οἱ τετελευτηκότες. 
ε Α 3 Ν ’ὔ “- ΄»ὉΝ 9 

γῳ, ὅτι ἢ γὰρ αὐτὴ πολιτεία καὶ τότε ἣν καὶ νῦν, ἀριστοκρατία, 

’ 9 Ό “ ’ ΝΥ Ἁ 3.54 Ρ 9 9 ’ 

γόνους" ἐν ἡ νῦν τε πολιτευόμεθα καὶ τὸν ἀεὶ χρόνον ἐξ ἐκείνου 

, ε ν λλ ’ λ “ δὲ ο Α 8 ς ὃ ’ ε δὲ 

᾿ τέκῃ" τς ὡς τὰ πολλά. καλεῖ δὲ ὁ μὲν αὐτὴν δημοκρατίαν, Ο ὃέ τὸ 

: 3 39 ᾿- " ὃ 5 Ὰ ᾽ . " ν “  9Ψ , 3 3 ἐ; 

, ἀλλ Ὁ ἄλλο, ᾧ ἂν χαίρῃ" ἔστι δὲ τῇ ἀληθείᾳ μετ᾽ εὐδοξίας 
’ὔ’ 5 

»Ὃ-ἷ Α 3 »“« 

γεννω- πλήθους ἀριστοκρατία. βασιλεῖς μὲν γαρ ἀεὶ ἡμῖν 

ε ᾿ . ἡ), ἥ(᾿ δὲ Ν 3 , Σ ἢ ε ,» 

ἱκανὸν εἰσίν" οὗτοι δὲ τοτὲ μὲν ἐκ γένους, τοτὲ ὃέ αἰρετοι 

μόνη ἐγκρατὲς δὲ τῆς πόλεως τὰ πολλὰ τὸ πλῆθος, τὰς δὲ 
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ἀρχὰς δίδωσι καὶ τὸ κράτος τοῖς ἀεὶ δύξασιν ὦ ἀρίσποις ι5 
εἶναι, καὶ οὔτε ἀσθενείᾳ οὔτε πενίᾳ οὔτ᾽ ἀγνωσίῳ πατέ- 

ἴλω 

ρων ἀπελήλαται οὐδεὶς οὐδὲ τοῖς ἐναντίοις τετίμηται, 
ὥσπερ ἐν ἄλλαις πόλεσιν, ἀλλὰ εἷς ὅρος, ὁ δόξας 
σοφὸς ἢ ἀγαθὸς εἶναι κρατεῖ καὶ ἄρχει. αἰτία δὲ ἡ ἡμῖν 
τῆς πολιτείας ταὐ-- ἡ ἐξ ἴσου γένεσις. αἷ μὲν γὰρ :ο 

Ω πΞ 

5 

ἄλλαι πόλεις ἐκ . δαπῶν κατεσκευασμέναι ἀνθρώ- 

απ ὩΣ δὼ ἘΞ 
πὼν εἰσὶ καὶ ἀνωμάλων, ὦὧστε αὐτῶν ἀνώμαλοι καὶ αἱ 
πολυπεῖαι, τυραννίδες τε καὶ ὀλιγαρχίαι" οἰκοῦσιν οὖν 
ἔνιοι μὲν δούλους, οἱ δὲ δεσπότας ἀλλήλους νομίζοντες" 

290 ἡμεῖς δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι, μιᾶς μητρὸς πάντες ἀδελφοὶ ς 
φύντες, οὐκ ἀξιοῦμεν δοῦλοι οὐδὲ δεσπόται ἀλλήλων 
εἶναι, ἀλλ᾽ ἡ ἐσογονίαι ἡμᾶς ἢ κατὰ φύσιν ἰ ἰσονομίαν 
ἀναγκάζει ζητεῖν κατὰ βύμον, καὶ μηδενὶ ἄλλῳ ὑπείκειν 
ἀλλήλοις ἢ ἀρετῆς δόξῃ καὶ φρονήσεως. 

9 Ὅθεν δ᾽" ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ τεθραμμένοι οἱ τῶνδέ ΕἼ 
τε πατέρες καὶ ἡμέτεροι' καὶ αὐτοὶ οὗτοι, καὶ καλῶς ἐ 
φύντες, πολλὰ δη καὶ καλὰ ἔργα ἀπεφήναντο εἰς πάντας ; 
ἀνθρώπους καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, οἰόμενοι δεῖν ὑπὲρ τῆς ς 

Β ἐλευθερίας καὶ Ἕλλησιν ὑ ὑπερ Ἑλλήνων μάχεσθαι καὶ ς- 
βαρβάροις ὑπὲρ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων. πο πουθον 940. 
μὲν οὖν καὶ ᾿Αμαζόνων ἐπισπράπευσάνπων ἐπὶ τὴν ( 
χώραν καὶ τῶν ἔτι προτέρων ὡς ἡμύναντο, καὶ ὡς , 
ἤμυναν ᾿Λργείοις πρὸς Καδμείους καὶ Ἡρακλείδαις ͵ 
πρὸς ᾿Αργείους, ὅ ὃ τε χρόνος βραχὺς ἀξίως διηγήσασθαι, τὸ ς 
ποιηπαί τε αὐτῶν ἤδη ἱ ἱκανῶς τὴν ὀρφρὴν ἐν μουσικῇ 10 

σα ὑμνήσαντες εἰς πάντας μεμηνύκασιν' ἐὰν οὖν ἡμεῖς : 

Ὀ 

-«᾿ δ Ο 

δι... 

- 

1 οἱ τῶνδε πατέρες καὶ οἱ ἡμέτεροι. 
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΄ Ν 2. ν “- ἮΝ »,ν ἃ 

ρίστοις τ5 ἐπιχειρῶμεν τὰ αὐτὰ λόγῳ ψιλῷ κοσμεῖν, τὰχ ἂν 
' πατέ- ὃ , , θ Ἁ Ν ϑ᾿ ὃ Ν - ἣ . 

β εύὔτεροι φαινοίμεθα. ταῦτα μὲν οὖν διὰ ταῦτα δοκεὶ 
ἤ ᾿ ς - , 

ἰμηται, μοι ἐᾶν, ἐπειδὴ καὶ ἔχει τὴν ἀξίαν" ὧν δὲ οὔτε ποιητὴς 
εἴς 

2 

δόξας πω δόξαν ἀξίαν ἐπ᾽ ἀξίοις λαβὼν ἔχει, ἔτι τ᾽ ἐστὶν ἐν 
Ἀ .«-Ἁ ’ “Ἁ “Ἁ “ 

δὲ ἡμῖν μνηστείᾳ᾽, τούτων πέρι μοι δοκεῖ χρῆναι ἐπιμνησθῆναι 
Σ ὰ Ν ΄ " γὼ 7 Ν 

4 ὙΘΡ' 49 ἐπαινοῦντά τε καὶ προμνώμενον ἄλλοις ἐς ᾧδας τε καὶ 
᾽ ξ “ ’ “3 ͵ 

ανθρώ- τὴν ἄλλην ποίησιν αὐτὰ θεῖναι πρεπόντως τῶν πραξάν- 

καὶ αἱ ἔπη ὧς παύπων ἦα Χ ἅπας {Πὲ ς ΠςΌφῬ των, ἔστι δὲ τούτων ὧν λέγω πρώτα ἹΪέρσας ηγου- 5 
ἰκὰ “ 3 ’ὔ’ 

ιν ουὐν μένους τῆς ᾿Ασίας καὶ δουλουμένους τὴν Ἐθὐρώπην ἔσχον 
ζοντε . Ε “δα α ἶ 5 ἣν ὃΣ ἡ μξη ᾿ Ν 

ς οἱ τῆσδε τῆς χώρας ἔκγονοι, γονεῖς δὲ ἡμέτεροι, ὧν καὶ 

δελφοὶ δί Ν Ν “ , ᾿ , 3ϑ», αὶ 

25 ίκαιον καὶ χρὴ πρῶτον μεμνημένους ἐπαινέσαι αὐτὼν 
ἦ 3 ’ “ 3 “Ἁ ’ὔἢ “ 

λήλων τὴν ἀρετήν. δεῖ δι αὐτὴν ἰδεῖν, εἰ μέλλει τις καλῶς 
΄ “ “ ᾿ ’ Ὁ “ 

νομίαν ἐπαινεῖν, ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ γενόμενον λόγῳ, ὁτε πᾶσα 
͵ ΄’ ὡ “Ἂ Φ ε 

πείκειν μὲν ἡ ̓ Δσία ἐδούλευε τρίτῳ ἤδη βασιλεῖ, ὧν ὁ μὲν 
Ὰ ω ’ 3 “ 

πρῶτος Ἰζῦρος ἐλευθερώσας ἹΠ]έρσας τοὺς αὐτοῦ πολίτας 
ΤΙΣ κα Ν᾽ , ῳ , , 

, τῶνδέ Ε τῷ αὑτοῦ φρονήματι ἅμα καὶ τοὺς δεσπότας Μήδους 
δΦ “ μ ’ καλῶς ἐδουλώσατο καὶ τῆς ἄλλης ᾿Ασίας μέχρι Δἰγύπτου 

" Ν 3 κ᾿ ’ὔ ͵ὔ [7 

πάντας ἥρξεν, ὃ δὲ υἱὸς αὐτοῦ Αἰγύπτου τε καὶ Λιβύης ὅσον 
δ ἱρὰ Ὁὔ Δ »“χ᾿ ΄-“.ε 

ἐρ τῆς οἷόν τε ἣν ἐπιβαίνειν, τρίτος δὲ Δαρεῖος πεζῇ μὲν 
δ , α Ν 3 ε - 

αι καὶ 5 μέχρι Σκυθῶν τὴν ἀρχὴν ὡρίσατο, ναυσὶ δὲ τῆς τε 
’, “ 3 -“ 

ἰόλπου 940 θαλάττης ἐκράτει καὶ τῶν νήσων, ὥστε μηδὲ ἀξιοῦν 
5} Ν 3 “ ““ 

π ΤΠῈ ἀντίπαλον αὐτῷ μηδένα εἷναι" αἱ δὲ γνῶμαι δεδουλω- 
αἱ ὡ , ε»ὔ 3 ,ὕ 35 Ξ φ Ν Ν 

, 5 μέναι ἁπάντων ἀνθρώπων ἦσαν' οὕτω πολλὰ καὶ με- 
ἵ ,ὕ .ε Ν 

λείδαις γάλα καὶ μάχιμα γένη καταδεδουλωμένη ἣν ἡ Περσῶν 

ασθαι, τὸ ἀρχή. 

Νὴ , “- ς« κα ᾿Ξ 
γυσικῇ . 10 Αἰτιασάμενος δὲ Δαρεῖος ἡμῶς τε καὶ Ἐρετριέας, 

ε Εν ’ “ “ ᾿ 

ἡμεις Σάρδεσιν ἐπιβουλεῦσαι προφασιζόμενος, πέμψας μυ- 

1. ἀμνηστίᾳ. 

-- 5 

30 

35 
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ριάδας μὲν πεντήκοντα ἔν τε πλοίοις καὶ ναυσί, ναῦς ! 

δὲ τριακοσίας, Δᾶτιν δὲ ἄρχοντα, εἶπεν ἥκειν ἄγοντα Ἵ 

ἜΒρετριέας καὶ ᾿Αθηναίους, εἰ βούλοιτο τὴν ἑαυτοῦ 5 Ι 

Β κεφαλὴν ἔχειν" ὃ δὲ πλεύσας εἰς Ἐρέτριαν ἐπ᾽ ὀμζβαρ, Ι 

οἱ τῶν τότε Ἑλλήνων ἐν τοῖς εὐδοκιμωτάτοις ἦσαν τὰ 11 

πρὸς τὸν πόλεμον. καὶ οὐκ ὀλίγοι, τούτους ἐχειρώσατο 24] 

μὼ ἐν Τρ ἡμέραις, διηρευνήσατο δὲ αὐτῶν πᾶσαν Ί 

τὴν Χώραν, ἵνα μηδεὶς ἀποφύγοι, τοιούτῳ τρόπῳ" ἐπὶ το ΄ 

τὰ ὅρια ἐλθόντες τῆς ᾿Βρετρικῆς οἱ στρατιῶται αὐτοῦ, ͵ 

ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν διαστάντες, συνά ψανδες τὰς 

σ χερᾶξ οἰῆλύον ἅπασαν τὴν χώραν, ἵν᾽ ἐχοιν τῷ βασι- ͵ 

λεῖ εἰπεῖν, ὅτι οὐδεὶς σφᾶς ἀποπεφευγὼς εἴη. τῇ δ᾽ 

αὐτῇ διανοίᾳ καπηγάγοντο ἐξ ̓ Πιρετρίας εἰς Μαραθῶνα, 15 

ὡς ἕτοιμόν σφισιν ὃν καὶ ᾿Αθηναίου ἐ ἐν τῇ αὐτῇ ταύτῃ ΒῚ 

ἀνάγκῃ ζεύξαντας ᾿Πρετριεῦσιν ἀγα τούτων δὲ τῶν ͵ 

μὲν πραχθέντων, τῶν δ᾽ ἐπιχειρουμένων οὔτ᾽ Ἔρετρι- ι 

εῦσιν ἐβοήθησεν Ἑλλήνων οὐδεὶς οὔτε ᾿Αθηναίοις πλὴν 

Λακεδαιμονίων οὗτοι δὲ τῇ ὑστεραίᾳ τῆς μάχης ἀφί- 2 : 

κοντο᾽ οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ἐκπεπληγμένοι, ἀγαπῶντες ; 

Ὁ τὴν ἐν τῷ παρόντι σωτηρίαν, ἡσυχίαν ἦγον, ἐν τούτῳ ι 

δὴ ἂν τις γενόμενος γνοίη, οἷοι ἄρα ἐτύγχανον ὄντες ΟῚ 

τὴν ἀρετὴν οἱ Μαραθώνι δεξάμενοι τὴν τῶν βαρβάρων 

δύναμιν καὶ κολασάμενοι τὴν ὑπερηφανίαν ὅλης τῆς 95 

᾿Ασίας καὶ πρῶτοι στήσαντες τρόπαια τῶν βαρβάρων, 

ἡγεμόνες καὶ διδάσκαλοι τοῖς ἄλλοις γενόμενοι, ὅτι οὐκ 12 

ἄμαχος εἴη ἡ Περσῶν δύναμις, ἀλλὰ πᾶν πλῆθος καὶ 

" πᾶς πλοῦτος ἀρετῇ ὑπείκει. ἐγὼ ᾿ οὖν ἐκείνους τοὺς 

ἄν ὑρᾶϑ Φημὶ οὐ μόνον τῶν σωμάτων τῶν τ ὐαδηθῶν 30 

πατέρας εἶναι, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐλευθερίας τῆς τε ἡμετέρας 

Ὡς: 



ἴ, ναῦς 

ἄγοντα 

ἑαυτοῦ ς 

ἄνδρας, 
ἦσαν τὰ 
ρώσατο 

᾿ πᾶσαν 

τῳ" ἐπὶ το 

, αὐτοῦ, 

ντες τὰς 

ᾧ βασι- 

εῇ ὃ 
ραθῶνα, τ5 

ἢ ταῦτ) 
δὲ τῶν 

Ἔρετρι- 
οἱις πλὴν 
.)5 ἀφί- 20 

ναπτῶντες 

ἐν τούτῳ 

ον ὄντες 

ὕλης τῆς 2595 

ιρβάρων, 

, ὅτι οὐκ 

ῆθος καὶ 

νους τοὺς 

ἡμετέρων 3. 

ἡμετέρας 

ΜΕΝΕΞΙΕΝΟΣ (10---19) 39 
Ε Ν « ’ἢ “, ΕἾ “ἅμ “ 53 ’ 9 9 »“3ἅ» ᾿ καὶ ξυμπάντων τῶν ἐν τῇδε τῇ ἠπείρῳ' εἰς ἐκεῖνο γὰρ 
ΝΙΝ 3 ’ Ν Ν ε ΄ , ν. ὁ 

τὸ ἔργον ἀποβλέψαντες καὶ τας ὑστέρας μάχας ἐτόλ- 

διακινδυνεύειν οἱ Ἔχχηνερ ὑπὲρ τῇ μῆσαν διακινδυνεύειν οἱ “ἥλληνες ὑπὲρ τῆς σωτηρίας, 

μαθηταὶ τῶν Μαραθῶνι γενόμενοι. 
Ν Ν ᾿ 3 - χ ’ 3 , 3 ’ 

11 Τὰ μὲν οὖν ἀριστεῖα τῷ λόγῳ ἐκείνοις ἀναθετέον, 
Ν “ “ “ 3.3 

241] τὰ δὲ δευτερεῖα τοῖς περὶ Ξαλαμῖνα καὶ ἐπ᾽ ᾿Αρτεμισίῳ 
.Ἶ ’ὔ »“. 3 “ἅμ 

ναυμαχήσασι καὶ νικήσασι. καὶ γὰρ τούτων τῶν ἀνδρῶν 
Ν Ν ἡ 39 χω Ν Ω 3 ’ Ε-- 

πολλὰ μὲν ἄν τις ἔχοι διελθεῖν, καὶ οἷα ἐπιόντω ὑπέ- 
“ ’ 

μειναν κατά τε γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, καὶ ὡς ἡμύ- 
[οὶ ἃ ,ὔ “Ὁ ν ΓΕ ΤῚ ’ ΄ εν ναντο ταῦτα ὃ δέ μοι δοκεῖ καὶ ἐκείνων κάλλιστον εἶναι, 

; ’ [12 Ν εξα 5» “Ὁ “ 

τούτου μνησθήσομαι, ὅτι τὸ ἑξῆς ἔργον τοῖς Μαραθῶνι 

διεπράξαντο. οἱ μὲν γὰρ Μαραθῶνι τοσοῦτον μόνον 
3 “ ε Ἁ “Ὁ ὃὉ’»ὔ 

ἐπεδείξαν ̓  τοῖς “ἥλλησιν, ὅτι κατὰ γῆν οἷον τε ἀμύ- 

Β νεσθαι τοὺς βαρβάρους ολίγοις πολλούς, ναυσὶ δὲ ἔτι 
ων " , ἣν ἄδηλον καὶ δόξαν εἶχον Πέρσαι ἄμαχοι εἶναι κατὰ 
θ (Δ λ 1θ0 Ν λ ’ αἱ ΄; δ: 6. αἰ ἥ ἄλατταν καὶ πλήθει καὶ πλούτῳ καὶ τέχνῃ καὶ ῥώμῃ 

““ “ 3 “ “Ἁ Ἄ, 

τοῦτο δὴ ἄξιον ἐπαινεῖν τῶν ἀνδρῶν τῶν τότε ναυμαχη- 
’ ε , “ 

σάντων, ὅτι τὸν ἐχόμενον φόβον διέλυσαν τῶν Ὃλ- 
’ “ “ 

λήνων καὶ ἔπαυσαν φοβουμένους πλῆθος νεῶν τε καὶ 
Ν “ 

ὑπ᾽ ἀμφοτέρων δὴ ξυμβαίνει, τῶν τε Μαρα- 
Ο θῶνι μαχεσαμένων καὶ τῶν ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχησάν- 
ἀνδρῶν. 

των, παιδευθῆναι τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, ὑπὸ μὲν τῶν 
Ὶ “3Μμ ε Ἁ Ν “ Ν ’ὔ’ ’ὔ ΑἉ 

κατὰ γῆν, ὑπὸ δὲ τῶν κατὰ θάλατταν μαθόντας καὶ 
“Ἁ ’ 

ἰθισθέντας μὴ φοβεῖσθαι τοὺς βαρβαρους. 

12 Τρίτον δὲ λέγω τὸ ἐν Πλαταιαῖς ἔργον καὶ ἀριθμῷ 
καὶ ἀρετῇ γενέσθαι τῆς Ἑλληνικῆς σωτηρίας, κοινὸν 
μά ο , Ν 5. ,ὕ Ν Ν ἡδὴ τοῦτο Λακεδαιμονίων τε καὶ ᾿Αθηναίων. τὸ μὲν 

Ὁ . 

1 ἐπεδείξαντο, 
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3 , Ν ’, ᾿ , " Ἷ 

ουν μέγιστον και χαλεπώτατον ουτοι πᾶντες ἡμῦναν ᾿ 

Α . ,ὔ Ἀ 3 Α “- δι δε α 4 ,ὔ 

καὶ διὰ ταύτην τὴν ἀρετὴν νυν τε υφ ἡμὼν ἐγκωμια- 5 

Ν Ν ’ὔ ε Ἁ “3 [] 

ζονται καὶ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ὑπὸ τῶν ὕστερον' 

Ὁ μετὰ δὲ τοῦτο πολλαὶ μὲν πόλεις τῶν Ἑλλήνων ἔτι 

ἦσαν μετὰ τοῦ βαρβάρου, αὐτὸς δὲ ἠγγέλλετο βασιλεὺς 

διανοεῖσθαι ὡς ἐπιχειρήσων πάλιν ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας, 
,ὔ Υ ’ δ δὲ Ἃ ἃ “ Ἂ 

δίκαιον δὴ καὶ τούτων ἡμᾶς ἐπιμνησθῆναι, οὐ τοὺς τῶν τὸ 

προτέρων ἔργοις τέλος τῆς σωτηρίας ἐπέθεσαν ἀνακα- 
ἷς ν 26 ΄, [9 Ν , 9 ω 

θηράμενοι καὶ ἐξελάσαντες πᾶν τὸ βάρβαρον ἐκ τῆς 
3 

πα θαλάττης. ἦσαν δὲ οὗτοι οἵ τε ἐπ᾽ Εὐρυμέδοντι ναυ- 
’ Ν ε 9 Ιε ’ Ν ε 

μαχήσαντες και οἱἔ εἰς Κυπρον στρατευσαντες και οι 

’ 

εἰς Αἴγυπτον πλεύσαντες καὶ ἄλλοσε πολλαχόσε, ὧν 15 

χρὴ μεμνῆσθαι καὶ χάριν αὐτοῖς εἰδέναι, ὅτι βασιλέα 

ἐποίησαν δείσαντα τῇ ἑαυτοῦ σωτηρίᾳ τὸν νοῦν προσ- 

έχειν, ἀλλὰ μὴ τῇ τῶν Ελλήνων ἐπιβουλεύειν φθορᾷ. 

Καὶ οὗτος μὲν δὴ" πάσῃ τῇ πόλει διηντλήθη ὁ πό- 

942 λεμος ὑπὲρ ἑαυτῶν τε καὶ τῶν ἄλλων ὁμοφώνων πρὸς 

Ν ’ 9 ΄-: ς ’ὔ Ν. “» Ἄ 

τοὺς βαρβάρους" εἰρήνης δὲ γενομένης καὶ τῆς πόλεως 
Υ, " “-. -.ἅ 3 Ρ «Δ Ν “59 ““ 9 ,ὔ 

τιμωμένης ἦλθεν ἐπ΄ αὐτὴν, ὁ δὴ φιλεῖ ἐκ τῶν ἀνθρώ- 

“ ἐν Ἕ ͵ὔ “. Ν “) 

πων τοις εὖ πράττουσι προσπίπτειν, πρωτον μεν ζῆλος, 5 

ἀπὸ ζήλου δὲ φθόνος" ὃ καὶ τήνδε τὴν πόλιν ἄκουσαν 

ἐν πολέμῳ τοῖς “Ἕλλησι κατέστησε. μετὰ δὲ τοῦτο 
,ὔ ’ ,ὔ ἧς 9 7. 8:--Ξξ 

γενομένου πολέμου, συνέβαλον μὲν ἐν Τανάγρᾳ ὑπέρ 

Β τῆς Βοιωτῶν ἐλευθερίας Λακεδαιμονίοις μαχόμενοι, 

ἀμφισβητησίμου δὲ τῆς μάχης γενομένης, διέκρινε τὸ το 

εἰ 
Ν » 5 ͵ὔ 

ὕστερον ἔργον οἵ μὲν γὰρ ᾧχοντο ἀπιόντες, καταλι- 

ΞΞΙς Β Ν Φ 3 θ } ε ἣ: ἘΞ Ἃ ,ὔ 

πόντες Βοιωτοὺς οἷς ἐβοήθουν, οἱ ὃ ἡμέτεροι τριτῇ 

1 ἡμύναντο ΒοΙς, ὃ. ἤνυσαν (οΕ 1]. 

2 πᾶς πάσῃ, 5111]. 
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᾿ ’ 

ὑυναν΄; ἡμέρᾳ ἐν Οἰνοφύτοις νικήσαντες τοὺς ἀδίκως φεύγοντας 
’ ,ὕ - Ν κωμιά- 5 δικαίως κατήγαγον. οὗτοι δι᾽ πρῶτοι μετὰ τὸν ΠΕερ- 

᾿ Ν γτερον σικὸν πόλεμον, Ἕλλησιν ἤδη ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας 15 
»Ν Ἁ ’ὔ 

Ων ἔτι βοηθοῦντες πρὸς “ἕλληνας, ἄνδρες ἀγαθοὶ γενόμενοι 
Ν ’ , - , 

ισιλεὺς Ο καὶ ἐλευθερώσαντες οἷς ἐβοήθουν, ἐν τῷδε τῷ μνήματι 
“Ὁ Ἁ 

ληνας, τιμηθέντες ὑπὸ τῆς πόλεως πρῶτοι ἐτέθησαν. μετὰ 
ἴω] “Ἁ πὶ ’ ΄ 

οὺς τῶν τὸ δὲ ταῦτα πολλοῦ πολέμου γενομένου, καὶ πάντων τῶν 
3 ’ Ἁ ’ 

ανακα- Ἑλλήνων ἐπιστρατευσάντων καὶ τεμόντων τὴν χώραν 20 
ε ». Ν “Ὁ , , 2 , - , , 
ἐκ τῆς καὶ ἀναξίαν χάριν ἐκτινόντων τῇ πόλει, νικήσαντες 

3 Ν ’ δι, Ν ’ 33», αὶ Ἁ 
τι ναυ- αὐτοὺς ναυμαχίᾳ οἱ ἡμέτεροι καὶ λαβόντες αὐτῶν τοὺς 

ς-- -κὁ ’ ΝΥ ᾷ- ζ. 
καὶ οἱ ἡγεμόνας Λακεδαιμονίους ἐν τῇ Σφαγίᾳ, ἐξὸν αὐτοῦς 

’ Γ ἼΞ , ’ 
σε, ὧν 15 διαφθεῖραι ἐφείσαντο καὶ ἀπέδοσαν καὶ εἰρήνην ἐποι- 

,ὔ ͵ ᾷ- 4Φ' Α« , ’ 
ϑασιλέα ΠΡ σαντο, ἡγούμενοι πρὸς μὲν ΤΟ ὁμόφυλον μέχρι νικὴς 25 

- “ἅμ ’ Ν Ν ᾿ 

ν προσ- δεῖν πολεμεῖν, καὶ μὴ δι᾿ ὀργὴν ἰδίαν πόλεως τὸ κοινὸν 
[φῚ “ ’ , 

ῥθορᾷ. τῶν Ἑλλήνων διολλύναι, πρὸς δὲ τοὺς βαρβάρους μέχρι 
ε ’ “, ’ , )η ὁ πὸ- διαφθορᾶς. τούτους δηὴ ἀξιον ἐπαινέσαι τοὺς ἄνδρας, 

Ν “Ὁ ’ὔ Ὁ 

ων πρὸς οἱ τοῦτον τὸν πόλεμον πολεμήσαντες ἐνθάδε κεῖνται, 
’ὔ 9 Ἑ ’ πόλεως ὅτι ἐπέδειξαν, εἴ τις ἄρα ἡμφεσβήτει, ὡς ἐν τῷ προτέρῳ 3ο 

3 ξ “-“ Α ’ Ν 4 3 , , ἀνθρω- πολέμῳ τῷ πρὸς τοὺς βαρβάρους ἄλλοι τινὲς εἶεν ἀαμεί- 
- - “ Ό ν ζῆλος, 9“ Ε νους ᾿Αθηναίων, ὅτι οὐκ ἀληθῆ ἀμφισβητοῖεν'" οὗτοι 

3 “- »“,“ε ’ ἄκουσαν γὰρ ἐνταῦθα ἔδειξαν, στασιασάσης τῆς Ἑλλάδος περι- 
ων: κι - ΩΣ " 

δὲ τοῦτο γενόμενοι τῷ πολέμῳ, τοὺς προεστῶτας τῶν ἄλλων 
ε Ν ε Ἔ . 3 Φ - Ἁ ’ 

ρῳ υπὲέρ Ἑλλήνων χειρωσάμενοι, μεθ᾽ ὧν τότε τοὺς βαρβάρους 535 
’ “ ’ “ ’,ὔὕ 'χόμενοι, ἐνίκων κοινῇ, τούτους νικῶντες ἰδίᾳ. 

, ,ὕ δ , Ν ΄ Ν φ Ὁ 3 ΗΥ̓ 
Κρινε τὸ τὸ 14 Τρίτος δὲ πόλεμος μετὰ ταύτην τὴν εἰρηνὴν ανέλ- 

ΝΞ τ9 Ν 

καταλι- πιστός τε καὶ δεινὸς ἐγένετο, ἐν ᾧ πολλοὶ καὶ ἀγαθοὶ 
“ Ν ᾽ Ν 

οὐ τρίτῃ τελευτήσαντες ἐνθάδε κεῖνται, πολλοὶ μὲν ἀμφὶ Σι- 

1 οοὐἰΐ. αὐτοῖς, Θογγοχὶῦ 5έ4]], 
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’ [. , ’ ε Α ΄“ ,’ 

κελίαν πλεῖστα τρόπαια στήσαντες ὑπὲρ τῆς Λεοντίνων 
“Ὁ , ῳ ἐλευθερίας, οἷς βοηθοῦντες διὰ τοὺς ὅρκους ἔπλευσαν 

᾽ 3 ’ Ν᾿ , Ν Ν Ἃ “Ὁ) “Ὁ 3 εἰς ἐκείνους τοὺς τόπους, διὰ δὲ μῆκος τοῦ πλοῦ εἰς 
“Ὁ ’ ’ ᾽ ’ὕ 

ὠπορίαν τῆς πόλεως καταστάσης καὶ οὐ δυναμένης 
Β' - κα ε “- ’ 3 ’ ’ 4 αὐτοῖς ὑπηρετεῖν, τούτῳ ἀπειπόντες ἐδυστύχησαν' ὧν 

δϑοὄ δ Ν Ν , , Ν Ν οἵ ἐχθροὶ καὶ προσπολεμήσαντες πλείω ἔπαινον ἔχουσι 
’ὔ ᾽ “- “ “ » 

σωφροσύνης καὶ ἀρετῆς ἢ τῶν ἄλλων οἱ φίλοι" πολλοὶ 
γ,.κ - ,ὕ - ΓΙ ’ - ᾿ δ᾽ ἐν ταῖς ναυμαχίαις ταῖς καθ᾽ Ἑλλήσποντον, μιᾷ μὲν 

ε ’ὔ ’ ᾿ “ ’, ε ’ “Ὁ ν 

ἡμέρᾳ πάσας τὰς τῶν πολεμίων ἑλόντες ναῦς, πολλὰς 
Ν 3 Σ᾽ Ἔ δὲ καὶ ἄλλας νικήσαντες" ὃ δ᾽ εἶπον δεινὸν καὶ ἀνέλ- 

ζο ,ὔ ,ὔ ’ , δ Ξ Ν “ 
πιστὸν τοῦ πολέμου γενέσθαι, τόδε λέγω τὸ εἰς τοσοῦ- 

ΩΝ ᾿ 

τὸν φιλονεικίας ἐλθεῖν πρὸς τὴν πόλιν τοὺς ἄλλους 
ἜἜλλ “ ω βι- ὃ θί 3 ’ 

ἡνας, στε τολμῆσαι τῷ ἐχθίστῳ ἐπικηρυκεύσα- 
“Κ ἃ “Ἢ 5.2 5.ΞΞ-α [.] 50.»9ὔὃ) “Ἁ 

σθαι βασιλεῖ, ὃν κοινῇ ἐξέβαλον μεθ᾽ ἡμῶν, ἰδίᾳ τοῦτον 
’ ὔὕ ,ὕ 230 

παλιν ἐπάγεσθαι, βάρβαρον ἐφ᾽ Ἕλληνας, καὶ ξυνα- 
-“ ’ 

θροῖσαι ἐπὶ τὴν πόλιν πάντας Ἕλληνάς τε καὶ βαρβά- 
Φ ὃ Ν δ ἃ Ν . ἡ ε “-“ ,ὔ ς ρους. οὐ δὴ καὶ ἐκφανὴς ἐγένετο ἢ τῆς πόλεως ῥώμη 
3 Ν Νν 3 Ν 

τε καὶ ἀρετή. οἰομένων γὰρ ἤδη αὐτὴν καταπεπολε- 
ΜᾺ οἾ 3 ’ὔ 3 λ , - -“ μῆσθαι καὶ ἀπειλημμένων ἐν Μυτιλήνῃ τῶν νεῶν, 

ὔ ε ’ὔ ,’ὔ 3 ᾿ 9 ’ 9 Ν βοηθήσαντες ἑξήκοντα ναυσίν, αὐτοὶ ἐμβάντες εἰς τὰς 
“ ΜΝ ’ ε ΨΥ 

ναῦς, καὶ ἄνδρες γενόμενοι ὁμολογουμένως ἄριστοι, 
΄; ’ 

νικήσαντες μὲν τοὺς πολεμίους, λυσάμενοι δὲ τοὺς 
,ὔ 3 ’ὔὕ ’ ’ 3 3 ’ὔ 9 φιλίους, αναξίου τύχης τυχόντες, οὐκ ἀναιρεθέντες ἐκ 

“Ὁ ’ “.ἅ΄ὲ 9 ἃ - Ν 554 “ἅΒἂ ’ 

τῆς θαλάττης, κεῖνται ἐνθάδε. ὧν χρὴ ἀεὶ μεμνῆσθαί 
Ν “ “ “ τε καὶ ἐπαινεῖν' τῇ μὲν γὰρ ἐκείνων ἀρετῇ ἐνικήσαμεν 

3 ’ Ἁ ΄. ’ὔ 3 Ν Ν Ν ΜΝ οὐ μόνον τὴν τότε ναυμαχίαν, ἀλλα καὶ τὸν ἄλλον 
,ὕ Υ̓ , ᾿ 3 4. ς ε ,ὔ , ’ 3 πόλεμον δόξαν γὰρ δι᾿ αὐτοὺς ἡ πόλις ἔσχε μή ποτ 

Ἃ “ δ ςἘ ,ὔ 3 ΄ Ν ἂν καταπολεμηθῆναι μηδ᾽ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων" καὶ 
ἀληθῆ ἔδοξε" τῇ δὲ ἡμετέρᾳ αὐτῶν διαφορᾷ ἐκρατή- 
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" ε Ά » » »» Ν » Ἀ »Ν 

θημεν, οὐχ ὑπὸ τῶν ἄλλων' ἀήττητοι γὰρ ἔτι καὶ νῦν 
ε ’ὔ ΕῚ ,ὔ ᾿ ,ὔ ε »ὉἪ Α " ΕῪ ε »ὉὍἭ: ᾽ Ἀ Γ 

ὑπό γε ἐκείνων ἐσμέν, ἡμεῖς δὲ αὐτοὶ ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ 
’ ε , [9] ε 

Β ἐνικήσαμεν καὶ ἡττήθημεν. μετὰ δὲ ταῦτα ἡσυχίας 
,’ , Ν ε “ εκ 

γενομένης καὶ εἰρήνης πρὸς τοὺς ἄλλους, ὁ οἰκεῖος ἡμῖν 
, " 3 7, “ " ε ᾽ ἡ 

πόλεμος οὕτως ἐπολεμήθη, ὥστε εἴπερ εἱμαρμένον εἰὴ 
᾽ , , ν Ἃ " " , 
ἀνθρώποις στασιάσαι, μὴ ἂν ἄλλως εὔξασθαι μηδένα 

πόλιν ἑαυτοῦ νοσῆσαι. ἔκ τε γὰρ τοῦ Πειραιέως καὶ 
“,ἌΗΝΦΝ ε 9. ,ὕὔ Ἀ ΕἸ ,ὕ » ’ ’ 

τοῦ ἄστεος ὡς ἀσμένως καὶ οἰκείως ἀλλήλοις συνέμιξαν 
“Ὁ “Ὁ ΝΜ ’ 

οἱ πολῖται καὶ παρ᾽ ἐλπίδα τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι, τὸν τε 
»“ς ,ὔὕ ε ’ ν᾿ 

244 πρὸς τοὺς ᾿Ελευσῖνι πόλεμον ὡς μετρίως ἔθεντο" καὶ 
’ ε ’ὔ ΔΝ " 3 ΝΜ “Δ ε “,ἝἌΔΜΡΨΝ 

τούτων ἁπάντων οὐδὲν ἄλλ᾽ αἴτιον ἢ ἡ τῷ ὄντι ξυγ- 
ε ’, 3 ’ 3 3 

γένεια, φιλίαν βέβαιον καὶ ὁμόφυλον οὐ λόγῳ αλλ 
“ ’ Ἃ ’ 

ἔργῳ παρεχομένη. χρὴ δὲ καὶ τῶν ἐν τούτῳ τῷ πολέμῳ 
, Ν ἤ 

τελευτησάντων ὑπ᾽ ἀλλήλων μνείαν ἔχειν καὶ διαλλατ- 
5 ἈἉ - ’ 3 “ Ν ’ὔ 9 “Ἁ 

τειν αὐτοὺς ᾧ δυνάμεθα, εὐχαῖς καὶ θυσίαις, ἐν τοῖς 
ἴω “ “ 3. κα 3 , Ν ἈΝ 

τοιοῖσδε, τοῖς κρατοῦσιν αὐτῶν εὐχομένους, ἐπειδὴ καὶ 
- ὔὕ 3 3 ,ὕ ΟῚ 

ἡμεῖς διηλλάγμεθα. οὐ γὰρ κακίᾳ ἀλλήλων ἥψαντο 
90} 2 Α ’ὔ ’, Ν ε “3 3 ’ 

Β οὐδ᾽ ἔχθρᾳ, ἀλλὰ δυστυχίᾳ. μάρτυρες δὲ ἡμεῖς αντοί 
“ 3 Ἁ ᾿" ’, 

ἐσμεν τούτων οἱ ζῶντες" οἱ αὐτοὶ γὰρ οντες ἐκείνοις 
,ὔ ’ 3 ’ 5» «- 3.»ψβ,Ῥ.ϑ.6 ’ - 

γένει συγγνώμην ἀλλήλοις ἔχομεν ὧν τ ἐποιήσαμεν ὧν 
3 

τ᾽ ἐπάθομεν. 
Ν Ν [ο “ δ Α εκ.» , 

15.ϑὋ. Μετὰ δὲ τοῦτο παντελοῦς εἰρήνης ἡμῖν γενομενής, 
ε ’ὕ ἐν ε ’ »Ἄ Ν ’ ’ 

ἡσυχίαν ἦγεν ἡ πόλις, τοῖς μὲν βαρβάροις συγγιγνώ- 
’ὔ ε 3. «ἡ »“ ε “Ὁ 9 

σκουσα, ὅτι παθόντες ὑπ᾿ αὐτῆς κακῶς ἱκανὼς οὐκ 
Ἄ αι, 3 “ 

ἐνδεῶς ἡμύναντο, τοῖς δὲ Ἕλλησιν ἀγανακτοῦσα, μεμνήη- 
,, ε Δ ᾿ 6-:- ᾿.- ἊΝ φ ΄ 3 “ὃ 

α μένη ὡς εὖ παθόντες ὑπ᾽ αὐτῆς οἵαν χάριν ἀπέδοσαν, 
-“ ’ “ ’ 

κοινωσάμενοι τοῖς βαρβάροις, τάς τε ναῦς περιελόμενοι, 
Φ 3.»,βρὃ ’ὔ ," Ν ’, θ λό 3 θ᾽ ϑ 

αἵ ποτ᾽ ἐκείνους ἔσωσαν, καὶ τείχη καθελόντες ανῦ' ὧν 
« - . , . λύ Δ. Ξ ἂν ῬΞΞ ΝΎ δὲ ἢ 

ἡμεῖς τακείνων ἐκωλύσαμεν πεσεῖν᾽ ὀιανοουμενῇ ὃς ἢ 
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[᾿ Α 9 ’ 

πόλις, μὴ ἂν ἔτι ἀμῦναι μήτε Ἕλλησι πρὸς ἀλλήλων 
ὃ λ , ὔ ε Ν β β ’ Ὡ » ε “"Ὗ 

ουλουμένοις μήτε ὑπὸ βαρβάρων, οὕτως ᾧκει. ἡμῶν 
ε ’ 

οὖν ἐν τοιαύτῃ διανοίᾳ ὄντων ἡγησάμενοι Λακεδαιμόνιοι 
τοὺς μὲν τῆς ἐλευθερίας ἐπικούρους πεπτωκέναι ἡμᾶς, 

’ Ν Ν » 4 “Ὁ Ἀ 

σφέτερον δὲ ἤδη ἔργον εἶναι καταδουλοῦσθαι τοὺς 
3) “,Ἕ"ὅὍΔο5 5ῆΥ » Ὁ ἄλλους, ταῦτ᾽ ἔπραττον. 

3 

16. Καὶ μηκύνειν μὲν τί δεῖ; οὐ γὰρ πάλαι οὐδ᾽ ἐπ 
Ν ᾿ ’ Ὶ ’ ,ὔ 35. Ἁ Ν ἴω 

ἄλλων ἀνθρώπων᾽ γεγονότα λέγοιμ᾽ ἂν τὰ μετὰ ταῦτα' 
2 Ν ,ῸΌν ε 9 , 3.» ,,,.ὃ 9 ’, 

αὐτοὶ γὰρ ἴσμεν, ὡς ἐκπεπληγμένοι ἀφίκοντο εἷς χρείαν 
“ ’ ““ ε ’ὔ «ε -“᾿Ύ, 3 “ἅμ ΑᾺ 

τῆς πόλεως τῶν τε Ἑ λληνων οἵ πρῶτοι, ᾿Αργεῖοι καὶ 
κ᾿ ᾿ , ἔξ -ἢ , , ᾿ 

Βοιωτοὶ καὶ Κορίνθιοι, καὶ τό γε θειότατον πάντων, τὸ 
. ,ὕ 9 . 3 ’ 3 ’ φ 

καὶ βασιλέα εἰς τοῦτο ἀπορίας ἀφικέσθαι, ὥστε περι- 

7 τῷ μηδαμόθεν ἄλλοθεν τὴ Ἢ ἐσθ στῆναι αὐτῷ μηδαμόθεν ἀλλοθεν τὴν σωτηρίαν γενέσθαι 
’ὔ “-“ ’ὔ Χ 

ἀλλ᾽ ἢ ἐκ ταύτης τῆς πόλεως, ἣν προθύμως ἀπώλλυ. 
᾿ Ν . Ὁ , . , ἘΞ 

Ἑ καὶ δὴ καὶ εἴ τις βούλοιτο τῆς πόλεως κατηγορῆσαι 
“,΄᾿33ϑ ἃ ’’ 3 “ Ν “, 

δικαίως, τοῦτ᾽ ἂν μόνον λέγων ὀρθῶς ἂν κατηγοροῖ, ὡς 
35.Ν , , ἃ { δ κ, ῳ , 
ἀεὶ λίαν φιλοικτίρμων ἐστὶ καὶ τοῦ ἥττονος θεραπίς. 

Ἀ - ’ , 9 Φ 
καὶ δηὴ καὶ ἐν τῷ τότε χρόνῳ οὐχ οἵα τε ἐγένετο καρτε- 

“ δ 

ρῆσαι οὐδὲ διαφυλάξαι ἃ ἐδέδοκτο αὐτῇ, τὸ μηδενὶ δου- 

οΔῦ λουμένῳ βοηθεῖν τῶν σφᾶς αὐτοὺς ἀδικησάντων, ἀλλὰ 

ἐκάμφθη καὶ ἐβοήθησε, καὶ τοὺς μὲν “ἕλληνας αὐτὴ 
’ 3 ἤ ὃ ’ἤ ῳ 3.» ᾽ “- 

βοηθήσασα ἀπελύσατο δουλείας, ὥστ᾽ ἐλευθέρους εἶναι 
ε ’ “ 

μέχρι οὗ πάλιν αὐτοὶ αὐτοὺς κατεδουλώσαντο, βασιλεῖ 
᾿ ΕῚ Α Α 3 ἣν Ὁ “Ἂ 9 ’ Ἁ 

δὲ αὐτὴ μὲν οὐκ ἐτόλμησε βοηθῆσαι, αἰσχυνομένη τὰ 

τρόπαια τά τε Μαραθῶνι καὶ Σαλαμῖνι καὶ Πλαταιαῖς, 
’ Ν Ν 9 λ Ν “7 ’ “- 

φυγάδας δὲ καὶ ἐθελοντὰς ἐάσασα μόνον βοηθῆσαι 

Β ὁμολογουμένως ἔσωσε. τειχισαμένη δὲ καὶ ναυπηγη- 

} οὐδὲ πολλῶν ἀνθρώπων. .)ὲ πρὸ πολλῶν ἐτῶν. 

- ο 

μι 5 

17 



ΐ ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ (10, 17) 4 

Ἢ Ἷ ἔνῃ, ἐκδεξαμέ ὴν πόλ ἐπειδὴ ἡ σθ ἥλων : σαμένη, ἐκδεξαμένη τὸν πόλεμον, ἐπειὸηὴ ἠναγκασθη 

ἡμῶν το ᾿ πολεμεῖν, ὑπὲρ Παρίων ἐπολέμει Λακεδαιμονίοις. 

“ἀνεδὲ ΟΠ 17 φΦοβηθὲς δὲ βασιλεὺς τὴν πόλιν, ἐπειδη ἑώρα Λακε- | 

ἡμᾶς, ' δαιμονίους τῷ κατὰ θάλατταν πολέμῳ ἀπαγορεύοντας, 

ποὶα ἀποσιπῆμαι βουλόμενος ἐξήτει τοὺς Ἕλληνας τοὺς ἐν τῇ 

ἠπείρῳ, οὕσπερ πρότερον Λακεδαιμόνιοι αὐτῷ ἐξέδοσαν, 

ἢ ἐν εἰ βθοδον συμμαχήσειν ἡμῖν τε καὶ τοῖς ἄλλοις συμ- 5 

αἴπαὶ μάχθιν; ἡγούμενος οὐκ ἐθελη σεῦ, ἵν᾽ αὐτῷ πρόφασις 

ρείαν ο εἴη τῆς ἀποστάσεως. καὶ τῶν μὲν ἄλλων ξυμμάχων 

ἘΞ ἐψασύῃ! ἠθέλησαν γὰρ αὐτῷ ἐκδιδόναι καὶ ἔμεν 

"ν, τὸ ς καὶ ὦμοσαν Ἱκορίνθιοι καὶ ᾿Αργεῖοι καὶ Βοιωτοὶ καὶ οἱ ὅ 

περι- ἄλλοι σύμμαχοι, εἰ μέλλοι χρήματα παρέξειν, ἐκδώσειν τὸ 

ἐπῦαι τοὺς ἐν τῇ ἀπε ἜΠΑΛΉΓαΝ μόνοι δὲ ἡμεῖς οὐκ ἐτολ- 

ἰγ λυ, μήσαμεν οὔτε ἐκδοῦναι οὔτε ὀμόσαι. οὕτω δή τοι τό 

ρῆσαι γε τῆς πόλεως γενναῖον καὶ ἐλεύθερον βέβαιόν τε καὶ 

οἵ, ὡς τὸ υ ς ἐστι καὶ ψῦϑαι μισοβάρβαρον, διὰ τὸ εἱλικρινῶς 

γαπίς, εἶναι “λληνες καὶ ἀμιγεῖς βαρβάρων. οὐ γὰρ Πέλοπες τ5 

(αρτε- οὐδὲ Κάδμοι οὐδὲ Αἴγυπτοί τε καὶ Δαναοὶ οὐδὲ ἄλλοι 

ἡ -ὅϑυν πολλοὶ φύσει μὲν βάρβαροι ὄντες, νόμῳ δὲ “Ἕλληνες, 

ἀλχὰ συνοικοῦσιν ἡἥυῖν, ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἀρ ω, οὐ μιξοβάρ- 

αὐτὴ τς: βαροι οἰκοῖ,..., ὅθεν καθαρὸν τὸ μύσος ἐντέτηκε τῇ 

, εἶναι πόλει τῆς ἀλλοτρίας φύσεως. ὅμως δ᾽ οὖν ἐμονώθημεν 20 

,σιλε πάλιν διὰ τὸ μὴ ἐθέλειν αἰσχρὸν καὶ ἀνόσιον ἔργον 

νη τὰ Ἐ ἀυγύσασιαι Ἕλληνας βαρβάροις ἐκδόντεςς ἐλθόντες 

“αιαῖς, οὖν εἰς ταὐτά, ἐξ ὧν καὶ τὸ πρότερον κατεπολεμήθημεν, 

θῆσαι :ο σὺν θεῷ ἄμεινον ἢ τότε ἐθέμεθα τὸν πόλεμον' καὶ γὰρ 

πηγή- ναῦς καὶ τείχη ἔχοντες καὶ τὼς ἡμετέρας αὐτῶν ἀποι- «5 

1 αα, ᾿Αργείων, Ῥοδίων, πάντων κιτ'ιλ. 

,. 2 γυϊσο οἱ ἀρορύ, 



40 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
’ὕὔ ΕἸ ’ ΝᾺ Ἃ «“ 5 »Ὁ»ἍἭἍ 5 

κίας ἀπηλλάγημεν τοῦ πολέμου" οὕτως ἀγαπητῶς απηλ- 

λάττοντο καὶ οἱ πολέμιοι" ἀνδρῶν μέντοι ἀγαθῶν καὶ 

ἕν τούτῳ τῷ πολέ ἐ Ἴθημεν, τῶ ἐν ἹΚορίνθ ἐν τούτῳ τῴ ἔμῳ ἐστερήθημεν, τῶν τε ἐν ἹΚορίνθῳ 

240 χρησαμένων δυσχωρίᾳ καὶ ἐν Λεχαίῳ προδοσίᾳ" ἀγαθοὶ 

-. 

᾽ ’ὔ’ 

δὲ καὶ οἱ βασιλέα ἐλευθερώσαντες καὶ ἐκβαλόντες ἐκ 
΄“ ’ ͵ὕ - 9 Ν Ν ε »κ“ 3 

τῆς θαλάττης Λακεδαιμονίους" ὧν ἐγὼ μὲν υμᾶς ανα- 
7. ε ΄Ὸ“ὉΝ “Ὰ ἣν 

μιμνήσκω, ὑμᾶς δὲ πρέπει ξυνεπαινεῖν τε καὶ κοσμεῖν 
’ Ε 

τοιούτους ἀνὸρας. 
Ν Ἁ , 53 ἴω “ ᾽ὔ 

Καὶ τὰ μὲν δὴ ἔργα ταῦτα τῶν ἀνδρῶν τῶν ἐνθάδε 
,ὔ ἈΝ “ 3 Ὁ ε νΝ - ’ 

κειμένων καὶ τῶν ἄλλων, ὅσοι ὑπὲρ τῆς πόλεως τετε- 
’ Ἁ ἧς Α ς ,ὔ Ν ’ Ν 3 

λευτήκασι, πολλὰ μὲν τὰ εἰρημένα καὶ καλά, πολὺ ὃ 
ε Ἷ. Ἁ δ 

ἔτι πλείω καὶ καλλίω τὰ ὑπολειπόμενα" πολλαὶ γαρ ἂν 
ε ’ὔ ’ὔ 5 Ν ’ 

ἡμέραι καὶ νύκτες οὐχ ἱκαναὶ γένοιντο τῷ τὰ πάντα 
’ὔ ὔ7 Ἷ, Ὁ Ν ἧς »“Σ7 

μέλλοντι περαίνειν. τούτων οὖν χρὴ μεμνημένους τοῖς 
Ἷ ’ ’ 9 Ἷ , [ 

τούτων ἐκγόνοις πᾶντ ἄνδρα παρακελεύεσθαι, ὦσπερ 
9 λέ Ν λ ’ὔ Ν ΄φ Ν “. ͵ 

ἐν πολέμῳ, μὴ λείπειν τὴν τάξιν τὴν τῶν προγόνων 
3 9 ,ὔ 53 “-“ 2 Α 

μηδ᾽ εἰς τοὐπίσω ἀναχωρεῖν εἴκοντας κάκῃ. ἐγὼ μὲν 
εν 3 ’ Ω ΠῚ ΕῚ “»“ 9 “ 

οὖν καὶ αὐτός, ὦ παῖδες ἀνδρῶν ἀγαθῶν, νῦν τε παρακε- 
’ Ν,..ο “Ὁ “ ,’ [2 5 9 ͵ 

λεύομαι καὶ ἐν τῷ λοιπῷ χρόνῳ, ὅπου ἂν τῳ ἐντυγχάνω 
“ ᾿ς: ’ὔ “Ἄ 

ὑμῶν, καὶ ἀναμνήσω καὶ διακελεύσομαι προθυμεῖσθαι 
Δ ε 5 Υ Ἶ 9 ΕΥ ΄-“' ’ 39 ’ὔ 9 9 ΄“-“"Ἂ 

εἶναι ὡς ἀρίστους" ἐν δὲ τῷ παρόντι δίκαιός εἶμι εἰπεῖν, 
«Ὁ ε , α΄ Δὲ ΕῚ ,ὔ 3 ,ὔ “ 

ἃ οἱ πατέρες ἡμῖν ἐπέσκηπτον ἀπαγγέλλειν τοῖς λει- 
’ ν ’ ΒΕ Α ’ ΕῚ πομένοις, εἴ τι πάσχοιεν, ἡνίκα κινδυνεύειν ἔμελλον. 

’ὔ ες κα ] ΄ι » Ν Ὁ “ 

φράσω δὲ ὑμῖν, ἅ τε αὐτῶν ἤκουσα ἐκείνων καὶ οἷα νῦν 
εἐᾳ» “Ὁ " εκ ᾽ὔ ’ὔ’ ’ 

ἡδέως ἂν εἴποιεν ὑμῖν λαβόντες δύναμιν, τεκμαιρόμενος 
ΕἸ Ό ’ 39, 3 ἣ , Ἁ . κ“ 4 ͵ὕ 

ἐξ ὧν τότε ἔλεγον. ἀλλὰ νομίζειν χρὴ αὐτῶν ἀκούειν 
.. » Δ, » , “ἢ ς- 
ἐκείνων ἃ ἂν ἀπαγγέλλω᾽ ἔλεγον δὲ τάδε, 

3 “Ὁ [2 ,’ὔ . ’ὔ 5 - 5 Ἁ 

Ὦ παῖδες, ὅτι μέν ἐστε πατέρων ἀγαθῶν, αὐτὸ 
Ξι- Ν “ ’ Ξ ε “ δὲ 9 λ ζῇ Ν Ξ λῶ 

βήνυξει το νυν παάρον᾽ ἡμιν ε ἐξὸν ην μὴ καλῶως, 

Ἔα νοὸς δ Το τὸν τ σον 

'-ο 

Ὁ ἢ Ὃ 

δἰ ΩΣ »» Ἃὶ'᾽ ἂν 

πιο μος, ΑΝ. "δ 



ἀπηλ- 

ἣν καὶ 
’ὔ γρίνθῳ 

53 

ἰγαθοὶ 

τες ἐκ 
- 

ς αἀνα- 
΄ὉΝ 

"σμεῖν 

ἐνθάδε 

᾿ς τετε- 

ολὺ δ᾽ 

γὰρ ἂν 

πάντα 

ὺς τοῖς 

ὥσπερ 

ἡγόνων 

μὲν 

αρακε- 

γχάνω 

εἶσθαι 

εἰπεῖν, 

ς λει- 

ελλον. 

ἷα νῦν 

ὄμενος 
Ὶ , 
Κουειν 

53 Ν 

, αὕτο 

καλώς, 

Ὁ 

5 

ΜΕΝΈΞΕΝΟΣ (18, 19) 47 

αλῶς αἱρούμεθα μᾶλλ λευτᾷ ὶν ὑμᾶ ὶ καλῶς αἱρούμεθα μᾶλλον τελευτῷν, πριν ὑμᾶς τε καὶ 
3 Ν Ν ε ’ 

τοὺς ἔπειτα εἰς ὀνείδη καταστῆσαι καὶ πρὶν τοὺς ἡμετέ- 
Ἶ Ἂ Ν ΄ ε ’ 

ρους πατέρας καὶ πᾶν τὸ πρόσθεν γένος αἰσχῦναι, ἡγοὺ- 5 
σ΄ ε “ ’ μν 

μενοι τῷ τοὺς αὑτοῦ αἰσχύνοντι ἀβίωτον εἶναι, καὶ τῷ 
᾽ 5» . 9 ’ 5 - ͵ ΓῚ 9 5 

τοιούτῳ οὔτε τινὰ ἀνθρώπων οὔτε θεῶν φίλον εἰναι οὐτ 
Ν πὰ 

ἐπὶ γῆς οὐθ᾽ ὑπὸ γῆς τελευτήσαντι. ΧρΊ οὖν μεμνη» 

Ἑ μένους τῶν ἡμετέρων λυγῶν ἐάν τι καὶ ἀλλο ἀσκῆτε, 

ἀσκεῖν μετ᾽ ἀρετῆς, εἰδότας ὅτι τούτου ᾿δειπογνεια πάντα το 

καὶ κτήματα καὶ ἐπιτηδεύματα αἰσχρὰ καὶ κακά. οὔτε 

γὰρ πλοῦτος κάλλος φέρει τῷ κεκτημένῳ μετ᾽ ἄναν- 

γι: ἄλλῳ γὰρ ὁ τοιοῦτος πλουτεῖ καὶ οὐχ ἑαυτῷ" 

οὔτε σώματος κάλλος καὶ ἰσχὺς δειλῷ καὶ κακῷ ξυνοι- 
΄΄“»ὁθ ,ὔ ,ὔ 3 3 3 “Ὁ Ἁ . ͵ 

κοῦντα πρέποντα φαίνεται ἀλλ᾽ ἀπρεπῆ, καὶ ἐπιφανέ- τ5 
΄-΄-ὦν Ν 9, Ἁ . ’ὔ Ν ,ὔ 

στερον ποιεῖ τὸν ἔχοντα καὶ ἐκφαίνει τὴν δειλίαν" 

947 πᾶ ΄ 3 , ἕζ , ὃ , ᾿ Αι 

“ ασα ΤΕε εἐπιστη μη χώρι ΟμΕΡνΉ ικαιοσυνῆὴς και ΤῊΝ 

ἱλλ 3 “Ὁ ’ὔ 3 ὔ ’ὔὕ -᾿ [ 

ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται. ὧν ἐνεκα 
»Ὸ“ῸὋ“Ἅ οἰ Ν᾽ ΄“νθ 7, 

καὶ πρῶτον καὶ ὕστατον καὶ διὰ παντὸς πᾶσαν πάντως 
»οῸ Υ 

ε 

προθυμίαν πειρᾶσθε ἔχειν, ὅπως μάλιστα μὲν ὑπερ- 90 
΄“- Ὺ ε ΄-“- Ἀ Υ ’ὔ 3 ’ὔ ὁ 9 Ν 

βολέσίε καὶ ἡμᾶς καὶ τοὺς πρόσθεν εὐκλείᾳ" εἰ δὲ 

μή, ἴστε ὡς ἡμῖν, ἂν μὲν νικῶμεν ὑμᾶς ἀρετῇ, ἡ νίκη 

αἰσχύνην φέρει ἢ δὲ ἧττα, ἐὰν ἡττώμεθα, εὐδαιμονίαν. 

μάλιστα δ᾽ ἂν νικῴμεθα καὶ ὑμεῖς γικῴητε, εἰ παρα- 

Β σκευάσαισθε τῇ τῶν προγόνων δόξῃ μὴ καταχρησόμενοι 25 

μηδ᾽ ἀναλώσοντες αὐτήν, γνόντες ὅτι ἀνδρὶ οἰομένῳ τὶ 
ον Ν ᾽ 

εἶναι οὐκ ἔστιν αἴσχιον οὐδὲν ἢ παρέχειν ἑαυτὸν τιμώ- 
᾿ 96 Ν 5 Ν Ν δοέ ’ 4. 

μενον μὴ δι ἑαυτὸν ἀλλα διὰ δόξαν προγόνων. εἶναι 
Ἁ ’ὔ Ν 

μὲν γὰρ τιμας γονέων ἐκγόμοις καλὸς θησαυροὶ καὶ 

μεγαλοπρεπής' χρῆσθαι δὲ καὶ χρημάτων καὶ τιμῶν 30 

θησαυρῷ, καὶ μὴ τοῖς ἐκγόνοις παραδιδόναι, αἰσχρὸν 



48 ΠΛΆΤΩΝΟΣ 
Ἀ Μ 3 ,ὕὔ 4, ε “. ’ὔ ἈἉ εσ καὶ ἄνανδρον, ἀπορίᾳ ἰδίων αὐτοῦ κτημάτων τε καὶ ε 

3 ΤᾺ Ν 4. ᾿ν ΄“΄“ 9 ὃ Α , ου εὐδοξιῶν. καὶ ἐὰν μὲν ταῦτα ἐπιτηδεύσητε, φίλοι 
δ ἃ. -ἄπὴ φ ἘΞ Ἂς , “ σ παρὰ φίλους ἡμᾶς ἀφίξεσθε, ὅταν ὑμᾶς ἡ προσήκουσα ΓΤ Ὁ 

“ 3 , ἕ Ἀ α μοῖρα κομίσῃ" ἀμελήσαντας δὲ ὑμᾶς καὶ κακισθέντας - Ρ 
Εν 3 - ε “ ᾿ ᾿ δ᾿ Α ΡΊΕΣ ΒΒ πε οὐδεὶς εὐμενῶς ὑποδέξεται. τοῖς μὲν οὖν παισὶ ταῦτ 

δν ον ῃυμ εἰρήσθω. ς 
, ς- α ᾿ 3 Ν αι 20 ἹἸἹϊατέρας δὲ ἡμῶν, οἷς εἰσί, καὶ μητέρας ἀεὶ χρὴ ᾿ 
ζω ε εκ ,ὔ Ν ,’ ο“Ν ου παραμυθεῖσθαι ὡς ῥᾷστα φέρειν τὴν ξυμφοράν, ἐὰν 

" κ᾿ , Ν ᾿ ΄, 3 ᾿ ὃὲε ἄρα ξυμβῇ γενέσθαι, καὶ μὴ ξυνοδύρεσθαι----οὐ γὰρ 5 
Ἂ Ϊέ , δ ἰ τοῦ λυπήσοντος προσδεήσονται' ἱκανὴ γὰρ ἔσται καὶ ; 

ε , ΄, Ν ΄, 3) χῈΆὙ 5. ἃ Ν εἰ Ὁ γενομένη τύχη τοῦτο πορίζειν ---ἀλλ᾽ ἰωμένους καὶ - : 
“ 3 , 3 , ε «.- » πραὔνοντας ἀναμιμνήσκειν αὐτούς, ὅτι ὧν εὔχοντο τὰ ᾿ 

, 93». κα , 3 Ο Δι μέγιστα αὐτοῖς οἱ θεοὶ ἐπήκοοι γεγόνασιν. οὐ γὰρ ᾿ 
3 ’ ὕὔ “ » ͵ὔ 3 9 9 ΟἹ ἀθανάτους σφίσι παῖδας εὔχοντο γενέσθαι ἀλλ᾽ ἀγα- 

τι ᾿ κ᾿ ᾽ ᾿ ὃ ᾽: ιν , 3 -- Κ᾿ θοὺς καὶ εὐκλεεῖς" ὧν ἔτυχον, μεγίστων ἀγαθῶν ὄντων᾽ 
,ὔ Α φ'- δὲ ἃ »“«, 9 ἣ Ἁ “ 9 “- Ξε ΄““Ν ζι πάντα δὲ οὐ ῥάδιον θνητῷ ἀνδρὶ κατὰ νοῦν ἐν τῷ ἑαυτοῦ το 

“4: ῖς , ν , (.- Ξ , ᾿ Κι βίῳ ἐκβαίνειν. καὶ φέροντες μὲν ἀνδρείως τὰς συμ- 
Ν δσέι ΜΝ 3 ὃ ,ὔ Ζ“ᾷ ’, ἱὰ λ Β φορας δόξουσι τῷ ὄντι ἀνδρείων παίδων πατέρες εἶναι 

Ν ὅν κ Ν δ ἡ . ε ’ "ς χ καὶ αὐτοὶ τοιοῦτοι, ὑπείκοντες δὲ ὑποψίαν παρέξουσιν 
Ἃ Ὦ ΞΞ8Ξ- 3 Δ. κα Ν᾿ ὁ α ΄ ν ἢ μὴ ἡμέτεροι εἶναι ἢ ἡμῶν τοὺς ἐπαινοῦντας καταψ εύ- 

Ν Ν 3 ’ 3 ν ἃ ’ ,ὔ δεσθαι" χρη δὲ οὐδέτερα τούτων, ἀλλ᾽ ἐκείνους μάλιστα :- 
ει - 9 , ΓῚ " ὔ, ε . δρ ἡμῶν ἐπαινέτας εἶναι ἔργῳ, παρέχοντας αὑτοὺς φαινο- 

, ,“ἼἊὮὋῬῪ , » »" 3 α , Ὺ μένους τῷ οντι πατέρας ὄντας ἀνδρας ἀνδρῶν. πάλαι 
δε αν » ᾿ , “7 Κ γὰρ δ τὸ μηδὲν ἄγαν λεγόμενον καλῶς δοκεῖ λέγεσθαι: 

ο “ ἊΝ 5 εν λέ μὲ Ν 3 ὃ Ν 9 ε Ν τῷ γὰρ ὁντὶ εὖ λέγεται. τῳ γαρ ἀνδρὶ εἰς ἑαυτὸν 
1 ΞΕ ὁ ’,ὔ Νν Ν 3 , ,ὕ Ἃ 9 Α 248 ἀνήρτηται πάντα τὰ πρὸς εὐδαιμονίαν φέροντα ἢ ἐγγυς 

’ Ν Ν “Ὁ 3) 3 ᾿ 9 Ἂ "δ τουτου, καὶ μὴ ἐν ἀλλοις ἀνθρώποις αἰωρεῖται, ἐξ ὧν 
“Ὁ ὦ ἐς 7 λ »“", θ ΕΞ ΣΙ: Ν 
7 εὖ ἢ κακωξ πραςάντων πμλανασῦαι ηναγκᾶσται και 

ι ο 

Α ’ὕ ’ 5 ’ “ δ Ρ,] τα ἐκείνου, τουτῷ ἀρίστὰ παρεσκευασται ζῆν, ουτος 
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, - ε » - Ὗ ,ὔ Ξ 

ἐστιν ὁ σωθβων καὶ οὗτος ὁ ἀπορεῖν καὶ φρόνιμος 
τε καὶ 
φίλοι οὗτος γιγνομένων χρημάτων καὶ παίδων καὶ διαψέει» 2: 

ἤκουσα ρομένων μάλιστα πείσεται τῇ παροιμίᾳ" οὔτε γὰρ χαί- 

λυπούμενος ἄγαν φανήσεται διὰ τὸ αὑτῷ σαϑέμπαα 1 ρων οὔτε μεθὸφ ὧν φανή 

}: πεποιθέναι. τοιούτους δὲ ἡμεῖς Ὁ ἀξιοῦμεν καὶ τοὺς 
γὶ ταῦτ᾽ 

ὑμετέρους εἶναι καὶ βουλόμεθα καὶ φαμέν, καὶ ἡμᾶς 

ἐκ χρὴ αὐτοὺς νῦν παρέχομεν τοιούγονϑ; αὐκ ἀγανωνθοθυηας 30 

εἶν, ἐν οὐδὲ φοβουμένουν ἄγον; εἰ δεῖ τελευδῶν ἐν σῷ πυῤύιπο 

οὐ γὰρ δεόμεθα δη καὶ ποθέρον ὅδ μητέρων, τῇ αὐτῇ ταὐτῃ 

ΠΊΝΩΝ διανοίᾳ Χρωμένουφ τὸν ἐπίλοιπον βίον διάγειν, καὶ 

αὐξ καὶ. εἰδέναι, ὅτι οὐ θρηνοῦντες οὐδὲ ὀλοφυβθναθοι ἡμᾶς 

παν ἢ ἡμῖν μάλιστα χαριοῦνται, ἀλλ᾽ εἴ τις ἔστι τοῖς τετε- 35 

οὐ πὰ ς λευθηκῦσι αἴσθησις τῶν ζώντων, οὕτως ἀχάριστοι εἶεν 

λ᾽ Ἵ: ἂν μάλιστα, ἑαυτούς τε κακοῦντες καὶ βαρέως ψεβονῆεῇ 

εὔρη» τὰς συμφοράς" κουῴως δὲ καὶ μετρίως μάλιστ᾽ ἂν Χαῤν 

ζοιντο. τὰ ἂν γὰρ ἡμέτερα τελευτὴν ἤδη ἕξει, ἡ ἥπερ 
ἑαυτοῦ το 

καλλίστη ἡθαπει ἀνθρώποις, ὥστε πρέπει αὐτὰ βϑι» “9 
ς συμ- 

“ἰ αι λον κοσμεῖν ἢ θρηνεῖν' γυνονμον δὲ τῶν ἡμετέρων καὶ 
ἵνα 

ΤῊΝ παίδων ὙΠ ΠΝ ἰδυ πεῦσι καὶ τρέφοντες καὶ ἐνταῦθα τὸν 
ιν 

νοῦν τρέποντες τῆς τε τύχης μάλιστ᾽ ἂν εἶεν ἐν λήθῃ 
αταψεύ- ρ τῇ χης μ 

καὶ ζῶεν κάλλιον καὶ ὀρθότερον καὶ ἡμῖν προσφιλέστε- 
ιάλιστα 15 ὶ ζῷεν ρων ἣμ Ρ φ 
φαινὸ Ὁ ρον. ταῦτα δη ἱκανὰ τοῖς ἡμετέροις πὰρ ἡδὺ ἂν» 45 

ἂν, ὅπως ἡμῖν πόχαι Ῥλλεψ' τῇ δὲ πόλει παρακελευοίμεθ᾽ ἂν᾽, ς ἣμ 

ἔγεσθαι" καὶ πατέρων καὶ υἱέων ἐπιμελήσονται, τοὺς μὲν παιδεύ- 
ὲ ἐνυπὴν οντες μοσμίωι τοὺς δὲ γηρουρο(ψοῦντες ἀξίως" νῦν δὲ 

ἢ ἐγγὺς ἴσμεν ὅτι, καὶ ἐὰν μὴ ἡμεῖς παρακελευώμεθα, ἱκανῶς 
20 

3 ’ 

, ἐξ ὧν πιμελήσεται. 

ται καὶ 
-» 1 παρεκελενόμεθ᾽ ἄν. 

, Οὗτος 



ὅο ΠΛΑΤΩΝΟΣ | 
“᾿ εν οι “ ͵ὔ "} 21 Ταῦτα οὖν, ὦ παῖδες καὶ γονεῖς τῶν τελευτησάντων, χρί 

ἥ ’ εε» 3 ͵ὔ Ν. Ν ε Ἵ Ε ἐκεῖνοί τε ἐπέσκηπτον ἡμῖν ἀπαγγέλλειν, καὶ ἐγὼ ὡς ἢ πρ' 
᾿ ΄ , 3 , ἘΞ , [γ᾿ }} δύναμαι προθυμότατα ἀπαγγέλλω καὶ αὐτὸς δέομαι Ι} σα 
Ἴ ἂς ως ἢ Ν Ν Ἢ ν ε κα ἣν δὲ ἷ «α υπὲρ ἐκείνων, τῶν μὲν μιμεῖσθαι τοὺς αὐτῶν, τῶν δὲ : βᾳι 
ΕἸ}! θ 5 εκ ε κα ἐξξξξέξξ ὶ ἐδί ἃ ’ : ε ἢ} αρρειῖν ὑπὲρ αὐτῶν, ὡς ἡμῶν καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ - υμ 
ΜΠ , « κα ν 9 λ , Ὁ Ἃ ἔ ᾿ ἢ γηροτροφησοντων ὑμᾶς καὶ ἐπιμελησομένων, ὅπου ἂν Ι τε 
: ᾿ { φ ε ᾽ὔ 9 ’ ε “ὦ “, 9 ’ὕ “) Ἂν ᾿ οΩ ΠΠ ἐκαστος ἐκάστῳ ἐντυγχάνῃ οτῳοῦν τῶν ἐκείνων. τῆς δὲ ᾿ 
Ε1}} ἐλ. " . 4. ᾿ 9 , φῳ , ἢ ἍΜ ᾿ πόλεως στε που καὶ αὐτοὶ τὴν ἐπιμέλειαν, ὅτι νόμους ᾿ ὃ 
ΕἸ θεμέ ν δ κι 3 Ν λέ λ , : Ϊ μένη περὶ τοὺς τῶν ἐν τῷ πολέμῳ τελευτησάντων ' 
Ἢ τὸ ’ὔ 4 ’ὔ 9 λ », Α ὃ ’ὔ Τ Ν Ϊ παιδὰς τε καὶ γεννήτορας ἐπιμελεῖται, καὶ διαφερόντως τὸ Ἴ 
1" " ὔὕ 9 ; 9 ᾿ 2409 τῶν ἄλλων πολιτῶν προστέτακται φυλάττειν ἀρχῇ ἐσ 

φ , , “ λ , Ν 19 κ᾿ ; ἤπερ μεγίστη ἐστίν, ὅπως ἂν οἱ τούτων μὴ ἀδικῶνται 
5 - 32 Ν , - Ν δὲ . , ᾿ ατέρες τε καὶ μητέρες" τοὺς δὲ παῖδας συνεκτρέφει : ΚΟ 

9: Δ , ω ’ 3ῷϑ»ϑ. ν 3 " Ν ᾧ αὐτή, προθυμουμένη ὅ τι μάλιστ᾽ ἄδηλον αὐτοῖς τὴν 
3 , , Ν ΄ὔ 3 ὀρφανίαν γενέσθαι, ἐν πατρὸς σχήματι καταστᾶσα ι: Α 

μ ω ἘΝ ὦ Ν ΩΣ 9 Ν 9 3 Ν ι αὐτοις αὐτὴ ἐτι τε παισὶν οὐσι, καὶ ἐπειδὰν εἰς ἀνδρὸς 
, 5" 3 , 5. Ν Ν , 3 393.» α ; ΝΥ τέλος ἴωσιν, ἀποπέμπει ἐπὶ τὰ σφέτερ᾽ αὐτῶν παν- ἐλ 

’ὔ ’ 3 4 Ν οπλίᾳ κοσμήσασα, ἐνδεικνυμένη καὶ ἀναμιμνήσκουσα τὰ 
Ϊ Β - Ν 3 ὃ , : Ὁ “ , ὃ ας Ε 5. τοῦ πατρὸς ἐπιτηδεύματα ὄργανα τῆς πατρῴας ἀρετῆς ε) 

Δ “ ᾿ “. ’ ᾿Ψ, Ν Ν 3 διδοῦσα, καὶ ἅμα οἰωνοῦ χάριν ἄρχεσθαι ἰέναι ἐπὶ τὴν :ο0 εἰ 
’ὔ 3 τ δ πατρῴαν ἑστίαν ἄρξοντα μετ᾽ ἰσχύος ὅπλοις κεκοσμη- ε 

, 3 δ δὲ Ν , ὯΝ Ἰδέ μένον. αὐτοὺς ὃὲ τοὺς τελευτήσαντας τιμῶσα οὐδέ- 
9 , 3. ὦ 9 Ν 3ϑ ν Ν 

ποτε ἐκλείπει, καθ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτὸν αὐτῇ τὰ νομι- Κ 
ζ “ κ - ῳ ἰδί τ τὸ ζόμενα ποιοῦσα κοινῇ πᾶσιν, ἅπερ ἰδίᾳ ἑκάστῳ ἴδια π 

Ν ’’ 3 “ ΝΥ δε γίγνεται, πρὸς δὲ τούτοις ἀγῶνας γυμνικοὺς καὶ ἵππι- “5 
Ν “-“ ’ ἣν: ἐθ Ν κοὺς τιθεῖσα καὶ μουσικῆς πάσης, καὶ ἀτεχνῶς τῶν μὲν 

’ ΄, ’ 

τελευτησάντων ἐν κληρονόμου καὶ υἱέος μοίρᾳ καθε- 
“Ἂ ’ὔ’ ’ Ν Ν “ἅμ“ Ο στηκυῖα, τῶν δὲ υἱέων ἐν πατρός, γονέων δὲ καὶ τῶν 

’ ’ὔ ’ὔ Ν ’ὔ ἈΝ 

τοιούτων ἐν ἐπιτρόπου, πᾶσαν πάντων παρὰ πάντα τὸν 



’ὔ 

γάντων, 
9 Α «ε 

ἔγω ὡς 
΄ς 

δέομαι 

τῶν δὲ 
Ν ’, 
γημοσιᾳ 

που ἂν 

τῆς δὲ 
’ 

νόμους 
’ 

σᾶάντων 
’ἢ 

ερόντως 

, ἀρνῇ αρχῃ 

ικῶνται 
’ὔ 

κτρέφει 

οἷς τὴν 

αστᾶσα 
9 

ἀνδρὸς 

ν παν- 

γυσα τὰ 
᾿Ξ «ἃ 
ἀρετῆς 
4 Ν ΝῚ 

ἐπὶ τὴν 

-κοσμη- 
9 

χ, οὐδέ- 
νιν 

χ νομι- 
3, 

γῳ ἴδια 
νε 

ὃ ἱππι- 
κ᾿ δ 

τῶν μὲν 

. καθε- 
αἱ τῶν 

Ν 
"στὰ τὸν 

᾿ ΠΜΕΝΕΞΕΝΟΣ (21, 22) δ1 

Χρόνον ἐπιμέλειαν ποιουμένη. ὧν χρὴ ἐνθυμουμένους 30 

πραότερον φέρειν τὴν ξυμφοράν' τοῖς τε γὰρ τελευτή- 

σασι καὶ τοῖς ζῶσιν οὕτως ἂν προσφιλέστατοι εἴητε καὶ | 

ῥὕσται θερώπανειν τε καὶ θεραπεύεσθαι. νῦν δὲ ἤδη 

.-" ὑμεῖς τε καὶ οἱ ἄλλοι πάντες κα} κατὰ τὸν νόμον τοὺς 

τετελευτηκότας ἀπολοφυράμενοι ἄπιτε. 

22 Οὗτός σοι ὁ λόγος, ὦ ὦ Μενέξενε, ᾿Ασπασίας τῆς 

ΠΡ Μιλησίας ἐστίν. 

ἱ ΜΕΝ. Νὴ Δία, ὦ Σώκρατες, μακαρίαν γε λεημεις 

ἌΝ. τὴν ̓Ασπασίαν, εἰ γυνὴ οὖσα τοιούτους λόγους οἵα τ᾽ 

ἐστὶ συντιθέναι. 
5 

ΣΩ,. ᾿Αλλ᾽ εἰ μὴ πιστεύεις, ἀκολούθει μετ᾽ ἐμοῦ, 

καὶ ἀκούσει αὐτῆς Μεγὰν σης 

ΜΕΝ. Πολλάκις, ὦ Συήμάπεῃ, ἐγὼ ἐντετύχηκα 

ι.. ᾿Ασπασίᾳ, καὶ οἶδα οἵα ἐστίν. 

ΣΩ. Τί οὖν; οὐκ ἄγασαι αὐτὴν καὶ νῦν χάριν το 

ἔχεις τοῦ λόγου αὐτῇ ; 

ΜΕΝ. Καὶ πολλήν γέ; ὦ Σώκρατες, ἐγὼ χάριν 

Ε ἔχω, τούτου τοῦ δογοῦ ἐμέθην ἢ ἐκείνῳ, ὅστις σοι ὁ 

20 εἰπών ἐστιν αὐτόν" καὶ πρό γ᾽ ἄλλων πολλῶν" χάριν 

ἔχω τῷ εἰπόντι. 15 

ΣΩ, Εὖ ἂν ἔχοι' ἀλλ᾽ ὅπως μου μὴ κατερεῖς, ἵνα 

καὶ αὖθίς σοι πολλοὺς καὶ καλοὺς λόγους παρ᾽ αὐτῆς 

πολιτικοὺς ἀπαγγέλλω. 

25 ΜΕΝ. Θάρρει, οὐ κατερώ' μόνον ἀπάγγελλε. 

ΣΩ, ᾿Αλλὰ ταῦτ᾽ ἔσται. 

1 πρός γε. 2 ἄλλην πολλὴν. 

μυναστρ πωτν:ο. αρευπιτικοσινκαρε συμ κξιανηκανευσθρσνρκταστεοκδιεφοεονανφς μρκος τιροδατθάμο ββκυμήρ ας σαν σα, οεαβββ,ς 





“ὁ ΤΥΒΕΒΗΣ 

ΝΟΤΈΡ. 

ΕΠΤΗΥΡΗΒΟ. 

ΤΠῊ6 Ὡδίηὸ οὗ {π0 ἄϊαϊοσαο 15 ἃ5 τιϑα8} ἰδ κοη ΠΌΤ] ΟἿΘ οὗ {116 

ΒΡΟΔΙΚΟΙΒ, ἴῃ. {815 Ἰπδίδῃοθ [Π0 ΟἸΪΥ Ομ Ὀθϑ᾽ᾷ68 ϑοογαίθβ ἰπι- 

β0 1, ΤΟ ἕαγίμον {{{16, ἢ περὶ ὁσίου, ἀοβηίηρ ὑμπ6 Βαθ]οοὺ οὗ {Π9 

αϊαϊοσαο, 15. οἵ δηοϊθηῦ Δαν μου ὑμπουρῃ ποῦ ἄπθ ἰο ῬΙαίο ; 

Ὑ 8116 σταιητηαυίδηϑ μᾶγο δἀ θα [86 ἀοβοχϊ ρύϊοῃ πειραστικός. 

ΟΗΑΡΤΒᾺΕ 1. 

σοοταίοσ ταϑοίβ ΕΠ ΕΥΡΏτο, δηᾷ [6118 Εἶπα ἐμαὺ [6 18 ἰῃγοαῦ- 

οηϑᾶ τι ἢ ὦ Ῥχοβθοαϊίοη. Οἠθ Μοϊοϑύαβ 185 ἀϊθοονόγοα ὑμαὺ Π6 

5 οουταρύϊαρ {μ6 γουΐῃ οὗ ΑΙ ΠΘΏ8, αι Ὀοΐηρ ἃ γδᾶϊοδ] ΚΘΙΟΥΤΉΘΥ͂ 

Ῥαρίηβ δὖὺ {89 Ῥορίπηΐηρ, δηᾶ ΠὰΒ 1αἰΪᾶ δὰ ἱμαϊούμαθηῦ δρϑϊηδὺ 

Ὠΐμλ. Ξ ἐν 

1. τί νεώτερον---580 Ῥγοίαῃ. 810 8, μή τι νεώτερον ἀγγέλλει ; 

οἴξοι πϑοᾶ ἴῃ ἃ ὑδᾶ 56π86, Οὗ τηϊδίογύαθ, Ὀαὺ ποῦ ὨΘΟΘΒΒΔΙΙΥ͂ 

βο: οὗ νεός Ἀπ νεωτερίζω. ΒΌΥ ὑπ ἰάϊοτηδῦ!ο κ80 οὗ [86 ὁοοχη- 

Ῥαταύνο, τὶ πουῦ ΔΗΥ ἀοβηΐϊίο οι ρδιίβοη, 566 Μαᾶν. 8 98. 

ἐπ 9 οομηραγαίἑγοθ νεώτερον διη καινότερον δυο [0 ΔΟΟΘΒΒΟΥΥ͂ 

ἰάοα, οὗ δὴ αἰἑοταίΐοη οἵ Ὑμαὺ ῬγΘυ οΒ]Υ οχί βία ᾿ : 4 οὐδ ΧΥΪΙ. 21, 

λέγειν τι καὶ ἀκούειν καινότερον, «ρἰ μον ὕο 611 ΟΥ ὕο ᾿θδ1 ΒΟΙῺΘ 

ΘῈ ὑπϊηρ᾽. 

9, ἐν Λυκείῳ---ἃ γυμνάσιον, Βἰἐτπιαἰοα ἴῃ {πὸ 5... βαραν οἱ 

πο οἷὐγ. Ὁ 5 παιηθᾶ, ϑοοοχγάϊηρ ὑο Ῥαυβδηΐδβ, ἔγοσῃ Τυγοὰβ 

βοῃ οὗ Ῥαπάᾶϊοῃ : δοοοχσάϊηρ ἰὸ οὔμοὺ δας μου 165 ἔσο ΑΡΟ]]Ὸ 

ΔΛύκειος, ὩΘΔΥ 056 ἰθιΏ} 16 1ὑ βἰοοᾶ. ΠῊ.6 σγιηπδβὶῶ δα Ρ8]86- 

αἶγα Ὑ616 Τανουγίίο γοβουίβ οὗ βοογδίθβ, ψ 20 ἀοΙσὐθᾶ ἴῃ 1ηὐο1- 

σοῦυθο πίτα 8 [0 Πονγ-θη, Θβρθοὶα}]ν ΜΙ. 086 νου 6. 



κ 

δ4 ΕΟΤΗΥΡΕΝΟ, Οπλν, Ἴ, 

ἐδ. ϑιατριβάς---’ ἰα] Κ᾽ ; ἤν, διατρίβω, 110. “Βρομᾷϊηρ οὗ {ἱπο᾽, 
ἢθηο6 “ΘΙ Ρ]ογιηθηῦ᾿", “ ἀἰβοιββίοη ", οἷο, ἢ το [Π6 Ἰαδϑῦ τηθ08}}- 
Ἰηρ' ΘΟΙΘ5 ΟἿΣ 1850 οἱ αἱαΐνῦο, ἴουῦ δὴ θα οσαῦθ ἱμυθοῦλγθ ΟΥ 
ΒαΥδησιιθ. 

8. τοῦ βασ. στοάν---οοηρ. ΤἼησαοί. 210 ν, νῦν μὲν οὖν ἀπαν- 
τητέον μοι εἰς τὴν τοῦ βασιλέως στοὰν ἐπὶ τὴν Μελήτου γραφὴν ἣν 
μὲ γέγραπται. ΤὴΘ6 βοοοῃᾷᾶ οὐ Κίηῃρ ΔυΌμοΟη, Ὸ πγὰβ ἱπνθθίοα 
ΜΙ ὑῃ6 βαογοα Τὰ πού οι 5 οὗ 0π6 ὡηοϊοηῦ κίηρβ, μαᾶ αυ]βαϊούϊοι 
ἴῃ οδ865 οὗ ᾿τηρ 1 γ πα Ὀ]οο θᾶ, ὅϑποὴ οἴθμοο Ὀσοπρηὺ ροϊ- 
ἰιυϊΐογ οὰ ὑπ οἰΐν, αηα 10 νγὰθ {πὸ Κίηρ 5» ἀπίν ο ραν ν Ὁ ὉΥῪ 
ὈΥΪΠσΙΩρ ὑπΠ6 οΟΠοηου Ὀοΐογο 06 ῬΤΌΡΟΣ ὑχίριι8]. Οδθο5. οὗ 
τα ἄθυ ἢ6 Ὀχοπρηῦ Ῥοίουθ ὑπ6 Δυθοραρῖιθ, 16 στοά νὰ ἴῃ 
{80 ἀγορά; ἰῦ ὰΒ 4180 οἁ]]Θ στοὰ βασίλειος. 

4, πρός--- Ὀοΐογο᾽ : Ιοχ ἂρ. Το ιη. 27]οἱ ἃ. ὅ29, γραφέσθω πρὸς 
τοὺς θεσμοθέτας ὁ βουλόμενος, “1θΘῦ ΔΩΥ ΟηΘ ΜΠ ῬΙΘαβ65. ᾿μαϊοῦ 
Βΐμηλ Ὀοΐογυθ {μ6 ὑποϑηχούηοίαθ᾽. 

0, δίκην... γραφήν ---5ο6 Τἰού. οὗ Αμὐ. δίκη, ΠΟΙ ἴῃ {5 
τηοϑὺ θχίθη θα β6η886 1 θη 3 ΔΗΥ͂ ἰΙορα] ργοοθᾶσγθ, ἀθηούθθ ἴῃ 
Ῥαυ]οα]αν ἃ οἷυϊὶ δοίϊοῃ οὐ βαϊ ἴο οὐίαϊη οοτηροηβοίϊοιι ἴον ἰη- 
ΤΟΥ ΟἹ 1οΟ88; γραφή ἃ ονἼηιΐπαϊ ᾿μαϊοίτηθηῦ ΟΥ Ῥγοβοουςίοη, ἴῃ 
ΜΟΙ. {16 ῬΟΠΔΙ γΥ 15 1 Π]ο θα ὈΥ {16 Βἰωΐθ. 

8, γραφήν.. γέγραπται--- 65 Ἰαϊᾷ ὧῃ ἱπαϊοίμηθηῦ ἀραϊηϑὺ 
γοὰ᾿, γράφομαι ἮΘγ6 [ε]το5 ΘΟρΉ. 866, γραφήν 8.8 Ὑ6]1 ἃ5 866, οἵ 
0Π6 οὈ͵]θοῦ. 1 15 ἴο "6 ορβογυϑᾶ ὑπδαῦ 1ῃ 1608] ὑθύυβ ὑπ6 τηϊα]θ 
γΟΪῸΘ 18. ΘΟΙΏΙΊΟΙΪΥ 884 οὗ {π6 1ἰὐραηῦθ, ὑπ6 δοίϊνθ οἱ {110 
Ἰα ΟἸ οἰ α]5 : γράφομαι 110. 1 οαπ86 ἃ 1] οὗ ᾿παϊοίσηθηῦ ἰο Ρ6 
αγαντῃ Οὐ Θη ουοα᾽ 15. αδοᾶ οὗ ὑΠ6 ρῬγοβθοιΐου : τιμάω, “ἴο ἢχ ἃ 
ῬΟΠΘΙΥ ̓, ΔΡΡΙΪ65 ὑο {Π6 οουτύ, τιμῶμαι, " ἴο ῬΙΌΡΟΒΘ ἃ ῬοηδΙ ν᾽, 
ἴο ὑΠ6 Ῥγοβθοιΐου οὐ Ὁ]  ὑ ἶ, ΤΉΘΥΘ 15. ΠΟΘΥΟΥ 8 Θχοθρύϊοη 
ἴῃ ὑπθ οα86 οὗ κρίνω, ΜΈΪΟΙ 15. οἶθθῃ ϑθα οὗἨ [Π6 Ῥγοβθοιίου ἴῃ 
[10 Β56186 οὗ “ ἴο ὑγἱηρ ἴο ὑτία]᾽, 

9. οὐ γαρ--1 Ὑ1Π ποῦ (ῃῖηῖς ἐπὶ5 οἵ γοι"᾽, ἐκεῖνο τε ὐϊα 
ε{}18᾽, 1.6. Πα 1 ἃ σοίηρ ἴο βᾶγ. 186 1[1]1 σοῃδύγιουϊοη οὗ 
καταγιγνώσκω 15. ΜΠ σθῃ, οὗ Ῥϑύβο δηᾷ 800. οὗἩἉ ἐπίηρ : 110. ο 
ΤΟΥ ἃ ἡπαρτηθηῦ᾽ ὑπαὺ {π6 {πϊηρ ὈΘΙοη ΡΒ ὕο οὐ ΔΡΡ]165 ἴο {π6 
ῬΘΙΒΟΏ, Ἡθηοθ ἰᾧ 15. οἴΐθῃι τιϑϑα 1 ἃ 8 56186 Ξεῖο δόοιιθθ 
(πιθηὐα]] 7) ΔΗΥ ΟὯΘ οὗ Δηγυ ΐηρ, Ὀπὺ {118 5656 15. ποὺ ᾿πῃθγθηΐ 
ἴῃ {π6 σποχ, 
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Ξε ὐἰα 
ὑϊοη οὗ 
1. ἴο 

ἴο {86 
δΔΟΟΙΙ56 
Ππογθηΐ 

ΧΟΤ ΙΒ, δῦ 

ΘΙ] αΥ͂ κατηγορέω (τί τινο5) Τ]ΘΔῺΒ ἴο «αἰυτα ̓  ὑμαὺ ΒΟΙΏΘ- 

(πἰπρ θθ]οηρθ ἴο ΟΥ̓́ΔΡΡΙΪΘΒ ἕο βοῖὴθ 00, ΠΘΠ06 ἴῃ ἃ Ῥαᾶ 56η89, 

ε[ο δοοι8θ᾽ (ΟΡΘ}].) ΔΏΥ Ομ οὗ δι ΐη6. 

Τὰ [Π6 5816 ὙΆΥ κατά Ὑἱ0}ι σΘη  ἶ γ9 ΘΟΥΉ65 [0 ΠΙΘΔῊ αραϊηϑὲ, 

πθῦ {|κὸ {π6 Τιαὐῃ ἐπ (θ. 5. ΟἱοουοΒ ΒΡΟΘΟΙ ἐπ Ὑ ΟΣ ΤΘ1}) ; ὑμοαρἢ 

ΘΕ ἸΟΟΥ κατά ἄθῃοῦθβ ΤηΘΊΟΥ Ποὺ ΦΟΠΟΟΙ ΙΒ δηοίμον, δα ὧν 

ὙΠδξ δχίοπμᾶϑ ἰο αημᾶ ΡοΙοηρΒ ὕο ΒΟΥΠΘΥ, 

ΠῊ6 οἱ γοαδᾶϊπρ ἰπ {815 Ῥαββᾶμθ ΒΒ οὐ γάρ που, ἴον ΜΠ 10} 

σου ταθ ἃῃ. οῃποηδαϊίοι Μ μΐοἢ πού Ά}}Υ βισσοβίοα 0561, ΤῈΘ 

Ῥοβιύίου. οἵἱἨ σου σπου Πονούον 6 οΝναγ, ἃ8. Υθ Βῃουᾶ 

οχροοῦ ἐκεῖνό γέ σου, Ἀγ που 18 τοιιουοᾷ ὈΥ βία] θαῦτα οα {110 

Ῥοϑὺ τηδηυβουϊρῦ δανπουῖγ. 

ἐν. ὡς σὺ ἕτερον---Β6. γρ. γέγραψαι: ἃ βία ]6 1Ππϑίγα οι 

οὗ {πὸ ΘἸΔρύϊο οομιϑύσαούίουι ΘΟΥ ΠΟ Ὲ. ἴῃ ἀἰα]ορτιο, 

138. τίς οὗτος-- “ὙΠῸ 5 πο: 50 4. 9θϑ, οὗτος τε [Π0 ΟἿ γοτί 

810 Βροακίῃρ οὐ ὑμιηκίηρ οἵἕἍ 1 τηυδὺ οἷοι Ρ6 χϑμᾶθγθα 

“ἀΠαὐ᾽. 

14. οὐδ᾽ αὐτὸς πάνυ--506 ποίθ Οἡ οὐ πάνυ, Μεποα. 8. 2. 

τι ἴθ οἴξοηῃ δᾶδοᾶ “τιϊητιθμαϊ οαὐιθ8δ᾽, 

106. Μέλητος --ἰῃ! ΠΔΤΩΘ 15 ἔνθα ΘΏΠΥ συϊύοη Μέλιτος. 9 

ΟὨΪΥ ΚΗΟῪ ὑμαῦ ἢ γὰ8 ἃ ΡΟΟΙ Ῥοθύ, Αὐἰδέορ ΔΠ65 ΒΡΘαΪΚΒ. 10} 

αἰίου οοπίοτηρὺ οὗ σκόλια Μελήτου, αν. 1802, ΘΟ βοῦ ἃ γηοβὺ 

αἰδιαβίοῦαὶ ἱπαρυθϑϑίοη οἵ [Π0 τηδη᾽ Β ἸΙΟΟΚ5. δη ΟΠΔΥΟΥΘΥ ἔΥΟΤῚ 

Ἐπ6 βπουὶ Βυὺ τποβὺ βαρσοδύϊνο βκοίοῖι 01. Θοουδύθβ ΠΘΥΘ ΟἸἾΥΘΒ 

18. ΤΠ6 ἱπᾶϊοίχαοπί πὰ Ἰοἰᾶ ἀσοϊπδὺ Βοογαῦθβ ἴῃ [Π9 ΠΔΙῊΘ οἵ 

ΜοΙοΐαβ, αὐ {π6 ταοβὺ ἴον πη 48 Ὁ]6 ΦοΟΌΒοΥ γὰ8 ΑἸ ὑαΒ, ψο ἢ 

Τιγοο Μὰ δϑβοοϊαἰοα τι [19 ῬΥΟΒΘΟΙΊΟΏ. 

17. τὸν δῆμον--᾿ 5 τοραγᾶθ Πἰβ ἄσηιο᾽, 806, οἵἨ ὠαπδ! ΠΥ ΟΥ̓ 

γοϑρϑοῦ: οι. Οὐ. 1ὅ. 207, ἐξ Ἰθάκης γένος εἰμί, “ὌΥ ταῦθ᾽. ΤῺΘ 

γοδαϊηρ τῶν δήμων, “ἴὙΟΤῚ ΔΟΠΡ; {1:86 ἀθηιοβ᾽, 1, 6. " οὗ 811 ἀθυηθϑ 

ἴῃ {16 ψουᾶ᾽, γασϑῦ Ρ6 χρη ἃ5. ὃ Ῥαυυϊυνο σοηϊίίνθ. Ῥὶύ- 

[Πϊθ ταθ ἃ ἄσιμθ οὗ {π6 ὑγἱῦθ Οθούορίβ. [Ὁ ΒΘΘΊῺΒ 8180 ἴο ὮδΥΘ 

ἐ Ὰ ΘΑ ]1οἃ ῬΙΓΠοΒ (πίθος, ἃ 7.1); 500 Βαϊηαδηῃ οἢ Ἰοη. Μοϊά, 

δ04, 

ἐδ. εἰ νῷ ἔχεις--- { γοὰ γϑηθηθοΥ᾽ : Πόρ. 400 λ, εἰ νῷ 

ἔχεις, “1 γοι Ῥοαν ἴῃ τα ̓, ΟἹ {16 ΟΥΠΟΥ Παηᾶ ἐν νῷ ἔχειν ΞΞ 

εἴο μὸ γηϊηᾷοᾶ᾽, 1,6, ὑο ἱπίσπα, ῬγΌροβϑο: ὙΜπο, ἱν. 12, ΜΏΘΤΟ 

500 ῃοΐθ. ΞΞΞΞ 

1» ἢ 



δ0 ΣΟΤΉΥΡΙ͂Ο. Ομλρ, 1. 

18, οἷον τετανότριχα---νῸ τηΐρὐ γοΠἄον “ἃ Ἰοηρ- μανοῦ κὶπά 
οἵ τηδη, ΤῈ6 οοπδύγιούΐοη 185. δὲ ἰπδύαμοθ οὐ οὐὐυμοῦϊοη Ξε 

τοιοῦτον οἷος: Μαᾶν, ὃ 100. τεταν. ἔτ, τείνω, τετανός, ΜΡ ἸΟμσ 

βὐσοϊσῦ μα ΐυ, 

21. ἥντινα---80. “ἄο γοι Δ5}.2᾽: 80 ὅστις; ὁποῖος ; Οἷδ, ΔΥῸ 
ΘΟΙΏΙΟΗΪΥ τπιβοᾷ ἴῃ Πορσίμηΐηρ ἃ ΥΘΡΙΥ, Οϑροοία!]ν ἴῃ {80 ἀϊαϊοραθ 
οἵ ΑΥἸΒύορΡΠΔΉΘΒ, 

ἐδ. οὐκ ἀγεννῆ---πὸ ἰρῃοῦο ομθ᾽. ἀγεννής Δ γενναῖος 
ἃ10 οἴδοιι τιϑοᾷ ὈΥ ϑοογαΐοϑ ἢ ἃ ὑΐϊηρο οὗἨ ἸΥΟΙΥ͂ : 160. δ29 Δ, 

οὐκ ἀγεννῶς μοι δοκεῖς..«λαμβάνειν : Ῥ]ιαράν, 204 5, οὐκ ἀγ. εἰρῆ- 
σθαι: ἴῃ ῬΟΙ Ραββαροβ οὐκ ἀγ. ΤΟ Ὼ8Β “ὙΪῈ ἃ ΔΟΌΪΟ αἰδιοραχᾷ οὗ 
Τωοῦϑ ΟΥ̓ γθάβοι ᾽, 

22, ἐγνωκέναι --- “ἰο πανοὸ ἀροϊδοᾶ προη’, 1.60, ὑο Πᾶγθ 
το τῷ μἰ5 ταϊπᾷ δροαὺ {πὸ ααοβύίομ, δα {10 ΟΟΌΤΒ9 ὕο 0 
δἀορίοᾶ, 

Ωὔ. κινδυνεύει --" 6 ῬΥΟΌΔΟΙΥ 15᾽, οὗ, Ποποα, 2, 1, 

20. ὡς διαφθείροντος---τιϑι. 1} ἰα]ζοη ἃ58. αρροϑίἐἱυπαΐ Π6Ή. 
νἾ ἢ ἐμήν ; οἵ, ΔΙονοα. 19. 823, Τῦ 185. ΠΟΎΘΥΟΥ ῬΟΒΒΙ 016 ὑπιαῦ {Π9 
οοιησὴ Βῃουἃ Ὀ6 Ρ]αοοᾷ αἴνου κατιδών, ὡς διαφθ. ρφοίηρ ΜΙᾺ 
{86 ΓΟ] ἸὩσ μον. 

27, ὡς πρὸς μ. πρός---ἰῃ 500) ΘΟΙΩΡΔΥΒΟΏΒ ὑπὸ βϑοοηᾷ 
Ῥιοροβί ίοῃ 18. ὈΒΌΔΙΙΥ οὐ θᾶ ; Πρ. δ4δ π, ὡς πρὸς παῖδας 
ἡμᾶς παίζουσας -- πρὸς ἡμᾶς : 1,606. 90 Β, ὡς ἐν κατόπτροις αὐτῶν 
ταῖς πράξεσι...καθεωρακέναι. Ῥϑοπιθύϊ 08 ΠΟΎΘΥΘΥ ΜΘ ΠΔΥΘ {16 
Ῥτοροβιθίοη χτορθαίθα : Πρ. δὅϑ λ, πταίσαντα ὥσπερ πρὸς ἕρματι 
πρὸς τῇ πόλει : 8660 ΒΘΙΚΙΚΟΥ 5 ποίθ. 

28, τῶν πολιτικῶν---ποιῦ. “ἰο Ὀορίη οὐ ῬΌ]16 γααύῥουβ᾽, 
ΟΥ̓ Τη880. ΜΙ μόνος (Φονγοῦ). ΤῈ6 γγύμηῃ οὗ ὑΠ6 βθῃύθῃοθ 15 ἴῃ 

ἐαγοῦν οὗ {πὸ ἤουτηου; Ὀοβιᾶθ5 ΏΪΟΝ τὼ πολιτικά 18. ἃ ΘΟΙΏΤΊΟΝ 
ΟΧΡγθϑβίοη : ΤΠπΟ, νἱ. 1δ, διάφορος τὰ πολ. “αὖ νατίδηοθ ἴῃ ῬᾺΡ]Π1Ο 
χηθύθουβ᾽, 

20, ὀρθῶς γάρ---5ο. ἄρχεσθαι, “086 τἱρῇῦ νὰν ἰδ, 

80, ὅ τι ἄριστοι----- χιιαην ορίἱηιὶ, οἵ, Μαάᾶν, 8 90. 

88, ἐκκαθαίρει--- ΟΙοαΥ5 ΎΤΩΥ ᾽, {18 ᾿τγορᾶβ ἔγΌση ἃ βαγᾶθῃ, 

84. ἔπειτα--- ποχύ᾿, [Ο]ονησ πρῶτον μέν, ῬΙαίο δηᾶ Ὅο- 
γηοβίμθμο5. 1186 ἔπειτα ἴῃ 818 βθη80 σψινποιῦ δέ, ΤΠΠΟΥ 465 
αΥϊζοβ ἔπειτα δηα ἔπειτα δέ ἱπα Πο ὐγ. ἐπιμεληθείς, “ αἴξου 
ἑακίηρσ πιηᾶοι 15 οαγο᾽; ἴον δοῦν. οἷ, 2716166., 9. 82, 
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ΟΗΛΡΤΕΙΪ Ἱ|. 

Το παΐατο οἵ ὑπμ6 ομαγρο---ϑοογαύοβθ 18. δοοιβοᾶ οὐὨ πηρϊκίηρ 

ὨΟῪ μοᾶβ διὰ ἀθηνίηρ ὑπ οἱ ομοϑβ, ΕὐαυνΡῃγο ἀθο]αγῸΒ 

ἐπαῦ ἔπ Αἰμοιΐδηβ ΝΠ πόνον ᾿ἰδύθῃ. ὑο χοᾶβοι ἴῃ τηδύίουβ οἱ 

το] σίου. ΤΟΥ οὐθα ἸΔαρ αὖ πε ἴηι. 

2, ἀφ᾽ ἑστίας ἄρχ.---ἃ Ῥγογου α] ΟΧΡΥΘΒΒΙ0Ω, “Ῥορί πηϊηρ 

οὐ ἴθ μϑαυθμ᾽", ὑμ6 οοαύταὶ ροὶπῇ οὗἨ π0 πουβθ, 1.6, βούψηρ ἴο 

ψοΥὶς ἰὰ ἃ τοραϊαν ἀπ οἴοοῦια! τὰν. Απούῃθι ΟΧΡΙ πα θη 1β5 

ἀπὸ τῶν οἰκειοτάτων, " θοσὶπηΐηρ αὖ πομιθ᾽, ΤῺΘ ῬΙΟΥΘΙ 18 8180 

γορδᾶ ἀφ᾽ ἹἙστίας, “Ῥθοδιιθθ. {10 ἢγβὺ οὐΐουϊηρ γὰ8 τοδἂθ ἴο 

Ἡορίϊα ᾽, “Ῥυονουθίαμῃι αοᾶ ἀβασραὈαύαν, ἴθγ6 11. γι] τὰ Ῥαγύθῃῃ, 

ἄθ 118. αὶ ἰπ αἰαο βΌΠΘΥΘ ἱποὶρουθηῦ ὦ ϑιιῖ8, γ61 αὖ {8 αιιὶ 

ε88θηὶ χιιοάαηι ἴηι, 6 η6}6 γγϊηποΐρ68᾽. 

4. τί καὶ ποιοῦντα--- μοῦ σαν Ὁ Ὅ6 ὑπαὺ γοι ἄοϑ᾽ καί 
οἶνοθ δὴ δι ρΠδβὶ5 ἃ85 ἴῃ 0. 2ὅ, τί γὰρ καὶ φήσομεν ; νυ αὺ α76 ΜΘ 

ἴο βεγῦ) ῬΠαοᾶ, 61 π, τί γὰρ ἄν τις καὶ ποιοῖ; ψμαῦ οουϊ ΟὯΘ 

ἃο3 

6. ὦ θαυμάσιε---80 Δοποα. 1. Ἴ, ὙΠΟΙῸ 566 Ὠοΐθ, Ὁ Πᾶνθ 
ἴῃ [15 ἀἰα]ορθ βούθυαὶ ᾿πβύδηο98 οὗ ἃ ΒΙ ΧΆ]. ἴουγα οὗ ΓΟ 58, 

[μ6 δἀ]οοὐύ᾽νθ ϑιαιρὶογοᾶ Ὀοΐῃρ οὗνθη ἱγο ΙΔ ΠΥ ἱπαρργορυϊαίθ. 

ἐν. ὡς οὕτω γ᾽ ἀκοῦσαι--- 7αϑὺ ἰο ᾿ιθᾶν΄---ὠς ἀκοῦσαι, 110. 

ἐθ0 ἴᾺ δἃ5 μϑαυΐηρ ροοβ᾽, δὴ ἱπῆηϊξίγο οὗ ζὐηυϊίαϊίοτν Ἰ1]κο ὡς 

εἰπεῖν, 866 Μαᾶν. 8 151, ἀπ ποθ οἡ Το. ἵν. 14, 

οὕτω ἴῃ 510. ῬΏΤΑΒΟΒ 8 δὴ ΘΧΡΙΘ ΐγθ, ῬΥΟΡΔΙΥ ἀθπούϊηρ ἃ 

παν οὗ ἰπ6 μδῃᾶ οὐ βοῖὴθ βιοῃ ροϑύσσθ, Μ1Ο. 1ἢ ΤΔῺΥ Οδ868 

ἸΩΔΥ ὍΘ τϑργθβοηοα ὈΥ οὐν “θ᾽: ΟΊ. 4θ4 Β, μίαν οὕτως 

ὀνομάσαι οὐκ ἔχω: Ὥθῃι. Μοεϊά. δ87, ἐν διατριβῇ οὕτως ἰδίᾳ (560 

Βαϊμδηη ἱπᾶθχ). ὙΠΘΥΘ ἰ8 ἃ Βἰ Πλ1]8} 186 οὗ 8ἷ6: ΗοΥ. Οά. 

Ὦ, 11. 14, 86 ἐθηι6γ6 Ἰασοηίο8 : ὙοΥ, Η αι. ᾿ϊ, 2. 12, 8ὲ6 βαἰΐ8. 

8. νομίζοντα --- Δοκηον ]οαρίηρ, θ6]1ονίηρ ἴῃ ᾽: ἴῃ {159 5686 

νομίζω 15 αϑοᾶ 1} ἃ ΒΙΠΡ]0 δοοαϑαίνο, δ πουρ ἢ ΡΟΒΒΙΌΪΥ ὑπ 

[11 Ῥῆταβο σπου! μ6 νομίζω θεοὺς (θεοὺς εἶναι). 

10. μανθάνω" ὅτι---“Ἴ 566, (1 15) Ῥοοδιδο οἷο. τὸ δαιμόνιον, 

566 Αρρϑῃᾶϊχ ἃ. ἑκάστοτε-- ἔτΌτὰ ὑπ 0 ἰΐπγο, 110. “ὁπ ΘΟ 

οοοδβίοῃ (ὑπαὺ 10 ΒΔΡΡΘΠΒ)᾽. 
ὉΠ 



δὃ ΕΟΤΠΥΡΗΝΟ. μὰν, 1Π, 

11. καινοτομοῦντος--80 ὅ. ὁ: οὗ, 2 ΤΊπι. 11. 1δὅ, ὀρθοτομεῖν 
τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. ΤΠ τηθίδρμου 15 ἀθυνοα ἔγομλ ουξϊη ἃ 
Ῥδ ΟΥ̓ Ῥαϑβᾶρθ. 

18. διαβαλῶν--“ ἴο οχοϊίθ Οὔ π7, ΟΥ̓ΡΥΘ] πο ᾽᾽ : 566 Ποὺθ 
οὐ πο, ἱν. 22, ἘῸΣ οομδίι, οὗ, ἔρχεται κατηγορήσων, ΒΌΡΥ. 
1..20. 

17. οὐδὲν ὅ τι οὐκ--ὅστις 156. ΒΊΑΙ [Ο]]ονγοᾶ ὈΥ͂ μή, 81 
οχοορύϊοῃ μοίηρ {Π0 Ῥῇ γα οὐδεὶς ὅστις οὐξε ονουυ. 115 ῬΏΥΔΒΘ 
(νι πουῦὺ ἐστίν) 15. Ῥυϑοῦϊοα ΠΥ Θαπϊνα!θηῦ ὑο ἃ 5ϊηρ]6 ψογα, πᾶ 
15. ἀθοϊηθα ὈΥ αὐταοίζοῃ, 56. οὐδενὸς ὅτου οὐ, αὖ. οὐδενὶ ὅτῳ 
οὐ, οἷο, 

190, ὁμόσε ἰέναι ---ἰο οἷοθο τὶ ὑΠ6 ἴοο, οουλθ ο ο]0 50 
αααγίογβ᾽, 

ΟΗΑΡΤΕΒΗΒ 11. 

Βδοογαίοθ ἄοοϑ ποὺ μἱη Ὀοΐηρ ἸΔαρΠοα αὖ, Ηρ 15 αἰτοϊα ὑπαὺ 
ἢ Πδϑ Θχοϊνθα βϑυϊοιβ ρυ 6) μα] 086. ἃ5. ἃ ἀδησθροῖΒ πη πογαΐον ὈΥ 
ΟΡΘΏΪΥ ἀγονίηρ ἡ αὺ ἢ6 {1 1.5, μα αἰδουββίηρ Μιὰ ΔΗΥ ομ6 
ΠΟΙ ἨΘ πἸθοί8, 

2, οὐδὲν πράγμα--- πὸ γαίου ̓; 50 Οογρ. 4478: οἵἁ, οὐδὲν 
μέγα, Μέπος. ὃ. 12. 

4, ὃν δ᾽ ἀν----- “ ΏΘΗΘΥΟΥ ὑΠ6Ὺ 506᾽, οἷο. ΑΒ {π6 δηΐοοο- 
ἀοηὺ (τούτῳ) 15. ποῦ Θχρυθββθα ψ ἢ θυμοῦνται {16 οομδίγποίίοη 15 
ῬΥΘούϊο ]]ν δααϊγαϊθηΐ ἰο ἂν (ἐὰν) δέ τινα κιτ.λ, Βα! ῦχη οοΙη- 
ΡδΙῸ5. ΒορΡρῇ, 1γαο.. 9060, ἔκλαιε δ᾽ ὀργάνων ὅτου ψαύσειεν τε’ 586 
νγορὺ ΏΘΠΘΥΘΙ 5816 Τοπομθα δὴν οὗ π6 ἐπτηΣθαγθ᾽, 

ὅ. τοιούτους----“ ΒΈΙΟΙ ἃ.5 Ηἰπγ5611᾽, 

0, εἴτ᾽ οὖν---οὖν ὑππ5 τπιθοᾷ “1Ἰ}]165 ἐπαῦ ἩΠΙΟΠΘΥοΥ βἰᾶο Ὅο 
ἰΚΘῺ ἐὺ ΘΟΠ]65 ἴο {ῃ6 βατηθ ἐίηρ᾽, Μαᾶν, 8 200; 4ροϊ, 88, εἴτ᾽ 
οὖν ἀληθὲς, εἴτ᾽ οὖν ψεῦδος" ἀλλ᾽ οὖν, κιτ.λ. 

9, σπάνιον---᾿ Βα] ἄοχῃ 5661, 11ὐ “ βοαγοθ᾽, 

11, ὑπὸ φιλ.--- ὉΥ γοαβο οΟὗἠἨ ὨἹΥ ἔγ]Θη ] 1] 0585; 1. 6. ΤΏ 
ΕΠ κῖηρ [ΟΥ̓ 1] τηθη δηα ΤΩ ΙΒ ο ὑθηρῆύ ὑμοι ὈΥ Ποϊρὶηρ ἴο 
Πηᾷ ουὖ {16 ὑχυ θῇ. 
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19. ἐκκεχυμένως---Βο Οἷο. Ογαΐ. 1. 84. 00, εβιιἀϊ νοὐϊΐδ οηυΐα 
χιαο 8οηἱϊοῦαηι : ῬΙη. Ἐ. ἱ, 20. 20, 40}ι86 ἀϊΐοογο. 

18, ἄνευ μισϑοῦ---“ νἰὐπουὺ ἴδο᾽; ἴῃ ΜΕΘ τοϑρθοὺ βοοναίοβ 
αἰδογοᾶ ἴσου ὑπ6 ΟΥ̓Δ ΠΔΥΥ ΒΟΡἰδύβ ΟΥ̓ὁ ῬΓΟΐΘΒΒΟυΒ οὗ ψΊΒάοσα ἢ 

ΜΏο56 Πἰρη ἀοιηδηᾶθ Π6 οἴνθη γϑου 5 ὅο : 5606 4οϊ, 198 54.; οὗ, 

Ῥγοίαφ. 811 584. ὙΏΘΥΘ 566 αν 5 μοί οὔ σοφιστήν. προσ- 

τιθεὶς ἄν, 56. μισθόν-- 1 που]ὰ ρ]αα]ν ρὶνθ ἃ ἴθ ἴῃ, 1 οἵο. 

10. παίζοντας ... διαγαγεῖν--- ἰο σοὺ {ῃγοιρ]) ὑΠ6 {ΐτὴθ ἴῃ 
οουγὺ 1 βρουῦ δηᾶ Ἰααρητου ᾿: [86 8600. ΡΥ ΟΙΡΙΘΒ τϑίου ἴο ἃ]]} 
ἴῃ οοατγὺ, ἱποϊπαϊηρ βοογαδίθβ. 

17. τοῦτ᾽ ἤδη--“ἐποόη, ἰῦ ὈΘοομθ5 ἀουθὑΐα] ̓ : ἤδηε ᾿ ΜΠ ΘῈ 
τ σοὺ ἰο {Π15᾽., 80 Ποποα. 12. ὃ. ὅπῃ ἀποβ., “ἴῃ νμαὺ ΜᾺΥ 1 
«11 ἕὰγτῃ οὐδ᾽. Απούμου υϑαᾶϊηρ 15 ὅποι, “ ΜΕΙΟΓ᾽, 1. 6. “ ἴο 

ταῦ ἰϑθὰθ Ὁ Μ11 οοτηθ᾽. ἘῸΣ [Πη68 τι88 οὗ πῇ, ποῖ, πᾷ ποῦ (3) 
ψ ἢ ουαβ οὗ αἰγοοίίογν ΟΥ ταούϊοη 566 1.14. δια βοοί᾽. 

18. ὑμῖν τοῖς μάντεσιν --- [15 15 ἃ Ηἰηὐ ὑμαὺ ἘΠ ΠΥΡΏΤΟ νὰ 5 
ἴῃ ΒΟΙ16 βογύ ἃ ῬγΟΐθββί μα] αἰνίηθ; ΜΘ μᾶγΘ ΔΙ ΤΌΘ βθθη ὑπαὺ 
Β6 ρυὺ ἔουνατᾷ τηδύξθιβ οὗ γϑ]]ϑίοη ἴῃ ὑΠ|0 ἈΒΒΘΙΆΌΙΥ ; οὗ, 2, 10, 

920. σύ τε--του]ᾶ 6 γϑρι]αυ]Ὺ 1Ο]ονθα ὉΥ ἐγώ τε, υαὺ ῃ6 
Θομδίχούϊοη 18 5110 0} αἰ ογθᾶ. 

ἐν. οἶμαι δὲ καὶ ἐμέ---ἰΠι15 δοοι8. 15 ἰο ὍὯ6 ποὐθᾶ, ΤύβαδΠν 
ΕἼ {ΠΗ 1 50.411 ἄο᾽ 15 οἶμαι ποιήσειν, ΟΥ͂Β ἴῃ δρτθοιηθηῦ ΜΠ 
{π6 βυθ]θοῦ οὗ ὑπ γϑυβ θϑίηρ ἴῃ [86 Ποῖ. οᾶ86. Τὴ6 δοσαβ, 
αηα ᾿ἴηΐ, οομδύχαοίϊοῃ 15. ΠΟΥΤΘΥΟΥ ῬΘΥ͂ΘΟΙ]Υ͂ Δ] 1551016, δηα 185 
πϑρᾶ μοῦ Ὀϑοδθθ 1 ΜΒ ἄθβί τα ]16 ὕο ΘΧΡΥΘΘ5. ὑῃ 6 ῬΙΌΠΟΙΙ 
ΘΠ ΡΠ ΐοα]]γ. οἶμαι δὲ καὶ αὐτός ψου]ὰ Πᾶγθ ὈΘ6η ΘαΘΔΙΥ 
οογγοοῦ; οὗ, Πρ. δθὅ σ, βουλοίμην ἂν ἐμέ τε δύνασθαι κιτ.λ, 

ΟΗΑΡΤΒᾺ ΤΥ. 

Βοογαῦοθθ 5 Κ8 ΕΠ ΡΏγο μδὺ θα Β᾽ 655 ὈΥΪηρ5 Εἰμ ὕο Θοτισί. 
δ 158 σοΐηρ ἴο Ῥχοβθοιιῦθ 815 ἔθου ἴῸΥ οδιιβῖηρ [Π6 ἀθαύῃ οὗ ἃ 
Β]ανο. ῬῬΊοὺΥ τ δ 65 1 15 ἀαύν ο ἀο 80. Τὴ δου ἴο ϑοογαίθβ 
ἘΠαΪΕΣ ΡΏτο δοκπονίθάροβ ὑπαῦ ᾿θ 5. ρογίοοῦ ἴῃ ὑπ ποπ]οθᾶρθ οὗ 
ἰδ ἀαὺγ ὕο ὑπὸ ροάϑβ, Ξ 
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2, φεύγεις --“ 216 γοιι ἀοίοηἀαηὺ 1 10 οὐ ργοβθουίου 2᾽ αὐτήν 
ΘΟσΏ, 8060. 116 γραφήν, 1.8, ἼΤνο 1η65 ὈΘΙΟΝ τίνα 15 οὗ ΘΟἾΓΘΘ 
Τη8)80. 800, οὗ {λιο οὐ]οοῦ. 

0. πετόμενόν τινα--- βοογαίοθ ῬΙΆ 5. οἡ {π|6 ἄοι]6 τηθδηΐησ 
οὗ διώκω. 80 ἴῃ {ἢ ΙΘρᾺ] Ἰδηρᾷαρο οἵἩ Ββοοιαμᾷ ὑπὸ Ῥγοβθουθου 
15. ὕΠ6 ριμ) 8:07), 

7. ὅς γε---Βοοίηρ ὑπαὺ θ᾽ ΞΞ φιυΐρρε ιιΐ,. 

14, φόνου---ογᾶθ οὗἨὨἁ αοοιιδίγιᾳ, σοπαοηιμιΐπᾳ, οἷο. ἰαῖκο ἃ 
ΒΘ νΘ οὗ ὑπ6 Ομ θ6 : 566 Μαᾶν, 8 01. ΤῊΘ οομρίγποίίοῃ 15 086 
ΒΆΤΩΘ ἴῃ Τιαἰ.η, ᾿ 

10. ὅπῃ ποτὲ ὀρθῶς ἔχει---Πονν Ὁ 15 τὶρη᾽, Ξε νυ μαὐ 15. {16 
τσ ᾺΥ ἴο δού. 16 βιαβ]θοῦ μῶ5 ἕο Ὅ6 πηδοιβίοοα ἔγοιῃ {Π6 
οομἰοχύ, βοηθηδὺ Κα Γα]γ, ὐα Πα απλ ὑπουθίουθ βυσσοϑὺβ 
ὅπῃ τοῦτ᾽ ὀρθῶς ἔχει : τοῦτο τηθαῃΐηρ “ἃ αποϑύϊοῃ ᾿Κ6 {8 15᾽, 

17. τοῦ ἐπιτυχόντος --“ἴῃ {Π|0 ῬΟΥΤΟΙ οὗἨ ΔΏΥ ΟἤΔΠ66 ΡΟ ΒΟ ̓: 
Πρ. 8δ2ν, οὐ γὰρ περὶ τοῦ ἐπ. ὁ λόγος, “(6 ἀἰβοιβδίοι 15. μοῦ Οἡ 
ΒΟΠΊΘ ΘΟΕ Β.8] Βα θοῦ ; 50 οἴΐθῃ ὁ τυχών -- φιυϊυΐβ, οἱ τυχόντες, 
ΟΥ̓Δἴμαν Ῥ6γ80η.8. ἘῸΥ {Π6 ρθη, ἀἀθιούϊηρ ὑῃ6 Ῥϑύβοῃ ἴο Ψ ΠΟΙ 
ΒΟΙΏΘΟ Πρ δοϊοΉ 98, 866 Μαᾶάνὶρ 8 ὅ4: οἵ, Οογᾳ. ὅ00 Α, ἄρ᾽ οὖν 
παντὸς ανδρός ἐστιν ἐκλέξασθαι; “15 'ῦ ἴῃ ΘΥΘΟΙῪ ΟἸΘ᾽Β ῬΟΝΟΙ ἴο 
Τη8 ΚΘ {6 βϑ]θούϊοῃ ὃ 

ἐδ. πόρρω...ἐλαύνοντος ---“ ΟἽΘ ὙΠΟ 15. ΔΙΥΤΟΔΩ͂Υ ἔν δαναηοοᾶ 
ἴη ΜΙΒάοΙη ̓; Οο75. 480., πόρρω ἀεὶ φιλοσοφίας ἐλαύνοντας: 
Ογαϊμψὶ. 410 ν, πόρρω...σοφίας ἐλαύνειν : 8180 ΜΠ ἥκω, πορεύομαι 
οὗο. σοφίας 15 ὦ ραγύϊεϊυς σου ἶνθ, οἵ, ποῦ γῆς; πιο υἱοϊγϊαθ 
οἷο. ἐλαύνοντος ---ἰγἼυϊ)0) ΟΥ ριι8]υἴγ0, 80. τὸ πρᾶγμα. 

10, πόρρω μέντοι---“ αν Ἰηἀο6α ᾽, μέντοι ΠΟΥ 15 Δ ΟΧΡ]οὐϊνο 
ὙΠῸ}. ΘΙ ΡΠ Β1ΖΟΒ 00 ΔΏΒΎΟΥ ; 50 ]ΠΠ]ογιοα, 8. 14. 

20, ὁ τεθνεὼς ὑπό---50 Π]οη 6. 14, 40, τελευτησάντων ὑπό: 
Β.Οη ΟΙΩΒ. 816. Θαπϊγαϊθηῦ ὅο Ῥαβδίνοθ δηἃ ἃὺθ οοηϑίχποιίοα 
ΘΟΟΘΟΥΑΙΠΡΊΥ. 

21, ἢ δῆλα δή -Ξ' οὗ Θοἴγ89 10 15᾽: οὗ, ποία οῃ Πόποω. 1. 4, 

24, οὐ τοῦτο μόνον ϑεῖν---᾿ ἰηϑἰοα οὐὁ βοοίηρ ὑπαὺ {118 Οὴ6 
Ῥοϊηῦ τητιϑὺ 6 ορβογνοᾷ᾽: δεῖν ἀδρϑῃᾶθ ΟἿ οἴει. Τὸ βθϑζὴβ Ῥ]αΐῃ 
ὑπαὺ Τὰ ΠΥ ΡΏΤΟ 185 ΠΟῪ Βοακίηρ 1} στοαὺ νον, υιϑϊνοαῦὺ 
ἰἸκΙρ ὑΐμηο ὑο αὐγῶηρο [115 1ἄθαϑ Φη βοη θη 08. 



αὐτήν 
ΟΟἾΤ5Θ 

ΘΔΏΪΠ 
ΘΟΆΟΓΙ 

ΚΟ ἃ, 
15 {86 

15. ὑῃ6 
Ἴ 6 
ἰδ δ 

ὙΘΟΙ ἦ: 
οὐ ΟἿ 

χόντες, 
ΜΈΏΟΙΠ. 
5, - 
ἂρ οὺὐν 
ΜΟΥ ἴο 

γα οοα 
νοντας 3 

ρεύομαι 
ἰοϊηΐαθ 

ο]οὐϊνο 

ν ὑπό: 
χαοϊορα 

ΔΌΤΕ, 61 

27, ἐάν περ---ἰ{ Ἰηἀοοᾶ᾽, ποῦ “Θνοη Γ᾽, Ἐπ ΠΥ ΡὮτΟ 8 3066 Κ- 

ἴῃρ οὗ {π6 ρο!]αὐΐομ ἱπουγγοᾶ ὈΥ Πἰνῖηρ ΜΙ ἃ πλυγουθλ ἃΒ Π6 

τηδίῃ ΤΘΆΒΟῺ ἴοι ῬΡΙΟΒθοαϊηρ ΐη1. 

99, ἀφοσιοῖς--- 5110]. αἴνον ἐάν: οἷς τε ό-ῃς. τῇ ϑίκῃ, ἅν. οἵ 

(π6 ἱποίγυιποηῦ πὶ ἀφοσιοῖς, ἐπεξιών Ὀθίηρ διιἀθα 1ῃ ΘΧρΪὰ- 

παϊίοπ. Νοὺ “ὍΥ ρῬυοβοοαύίῃρ ὑμ6 βαϊ᾽, ἴον ἐπέξειμι ἰαϊκο5 ἀαΐ. οἱ 

{116 ῬΘΥΒΟΙ ΟὨΪΥ. 

80, πελάτης---ἃ ἰγοᾶ βουγαηῦ᾽: ἀουϊνοᾶ Ὁ ΘΎΔΙΩΥ ΔΙ ΏΒ 

ἤγοια πέλας, πελάζω : ΘΟΙΏΡΑΙΘ Για]κ6 ΧΥ. 1, ’ μα ψοηῦύ δηᾶ )οϊποώ 

μιἱηιθοῖ  ἴο ἃ οἰ ίΖθῃ οὗὨ ὑπαὺ θοπηΐγ᾽. 

Π15. ῬΟΥΒΟῚ 18. ΘΙΒθΠογ6 ὁ]16ἃ ἃ θής, ἃ σον ΜΟΙ. οὐἱρῖ- 

ΠΔΠ1Υ τηθαηὺ ἃ 8677 αὐϊαο!ιοα ἴο {16 501]. ὙΥμαύθνον 15 οχϑοῦ 

οομάϊ ΐοη πγαϑ, 9 γὰ8 ποῦ 8 οἰκέτης ΟἹ 5189, Ῥαὺ ἃ ἔγθθ 1η8ῃ. 

ΠῚ6 οοπᾶϊἐίοη οὗ Βθο ἢ Ηἰγθᾶ ΙΔ θΟΌΤΟΥΒ ὙγῶΒ ΡΥΟΥΘΙΌΪΔΙΥ ψυθίοῃοά, 

ἀπᾷ {ποὶν Ἰοῦ ἃ μαι ο16. 

᾿ς 86, τοῦ ἐξηγητοῦ---“(π6 ὁχροπηᾶοχ᾽, ὁ ἐξηγούμενος τὰ ἱερά, 

ἩΔΥΡΟΟΥ. ὑη:6)}}68 ΘαοΥΘηνοΟΊϊαγνην εὐ ἑιγ8 βδαονῖ, Οἷ. Το. 

Ἐπ. 1002 (1ὰ ἃ ὁ888 οὗ πηυτᾶοη), ἦλθον ὡς τοὺς ἐξηγητὰς, ἵν᾽ 

εἰδείην ὅ τι με χρὴ ποιεῖν. ΤΉΘΙΡ ἀί65. ὙΘΙΘ ἴο οχρουμᾶ [1Π6 

1 δᾶ ἰχααίνίοι ἴῃ οα865 οὗ ΡΟ υὐΐοῃ δα τοιρίουβ τη Β 

ΘΟΠΘΙΆΠΥ, δηα ]Πθγθίουθ ἰὴ Β.0}} τηύθουΒ ἃ 8 ὑπὸ σαμὺ οὗ τυυτᾶον. 

Τιτηδοιβ (Ο ο88. Ῥιαΐ.) βὰγ5 [πδῦὺ ΤΠῸΥ Τουτηθᾷ ἃ Ὀοατᾶ οὗὨ {Π766 

Πα που ποχηϊηδίοα ὈΥ {μ86 Ῥυθμΐδη οὐδοῖθ, ῬΙαίαγοι, 1᾽}68. 

ὁἢ. 9ὅ, βαγβ ὑπαὺ ΤΠ οβοιβ ταδᾶθ {π6 ΕΠ αρα 446 ὁσίων καὶ ἱερῶν 

ἐξηγητάς ; Ὀαὺ [86 τ ογὰ ΠδΒ ῬΟΒΒΙΌΙΥ πο οὔοἰα] τηθδηΐηρ ἴῃ {115 

ἰηβύϑηοθ. ὁ "ὦ ΄. 
Τηρβίοαᾷ οὗἉ χρή 10 Βᾶϑ Ὀθ611 Ῥγοροβϑᾶ ἴο γοδᾶ {μ6 οφ΄. χρείη, 

οὐ ὑμ8 ρτοαπᾷ ὑμαῦ ἰὺ 15. Βιιθογαϊηδίθ ἴο πέμπει, ΜΏΪΟΙ 15 νἱσῦπ- 

ΑἸ δαυϊναϊοηῦ ἰο ἃ Ῥαβὺ ἴθῃβθ. ΠῊ6 ἱπαϊοαύγθ 15. ΠΟΥΥΘΥΘΙ 

οἴνοι ἐπὰβ Τουη, ΘΒ οί ΠΥ Μὰ νου 5 Δ ἃ ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ ΒΌΘΝ ἃ 

χρή, ΜΠ101. ἀθμοίθ [Π6 ἢχθα γ]608 οὗ τἰραῦ ἀηᾷ 5100. ἘῸΣ ἴῃ- 

βίδιμοοβ 866 ΚΞ α!] Δα]. 

87, ὡς ἀνδροῷ. καί--' τοραγάϊηρ, Ηἷηγ ἃ5. ἃ τιγᾶογου δηᾶ 

ἑὨϊα]ηρ 10 πὸ πιαίδοῦ,, οὐο.᾽ οὐδὲν ὅν, 806. ΔΌΒοϊαίθ ἴῃ 0Π6 5086 

οὗ ἐ]υϊιυϊείνισ, ϑοϊουΐηρ, οὐο, : οὗ, Μοπθω. 10. 10. 

40, ταῦτα --ἰ ἢ ἀγανακτεῖ. 

43, οὔτε... οὐ δεῖν--- πον ον 1 Π6 δᾶ 15 10 υἱρῦ, ὑΠῸΥ ΒΆΥ, 

οἰο.᾽ αυΐίο τορι]. ὑπὸ ΒοΘηΐοη09 ποῦ γὰρ ὑππ5---οὔτε ἀπ., 
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οὔτε... ζημίας ἀξίῳ ὄντι, οΥ ΤΠοΥ6 τηϊρηῦ Βὸ δὴ δρϑοϊαξο δομῃ- 
βύγπούϊοη, “10 Ὀοίηῃρ τἰρην᾽ οὐ {π6 1Κ0, ΑΒ ἴ βία β ἐῃθγο ἰ5 ἃ 
ΒΠ10}ὖ ἸΥΤΟΟΎ ΠΟΥ ΟΥ  ΔΔΠΔΟΟΙα πο, πᾶ δεῖν ἴδ Ραὺ δἃ5 ἃ α6- 
Ῥοηάοηύ ἰηΐ,, ἃ5. 1 φασίν Ἠδἃ σοπο Ὀοίογο δηᾶ ποὶ ὥς φασιν. 
ἘΠ6 ΌΠον]ηρ ἀνόσιον εἶναι 8150 ἀοροη 5. ΘᾺ φασίν, ΟΥ οἡ {πὸ 
Ἰᾶθα οὗἨ ἼΠΟΥ βαν, ΤΠΘΥ ταδί ηἰαϊη᾽", νυ μἰοἢ. ὑπ 6 βοηξοηθο ΘΟΏΥΘΥΒ. 
ῬΠΘΙῸ 15. ἃ ΒΟΙΊΘΥ αὖ Β᾽Π118} ᾿τυθρα]αυλίν, ΔΙοποα. 10, ὅ. 

ϑἰαΠ θα. Θομηρατο5 ΡῬ]ϊϊοῦ. 20 ᾿, τόδε γε μὴν, ὡς οἶμαι, 
περὶ αὐτοῦ ἀναγκαιότατον εἶναι λέγειν, ὙΠΟΙΘ εἶναι ἀορθηθ. οἡ 
οἶμαι: 8180 ΟἿ. 46 Οὔ". '. Ἴ. 22, αἴαιο, εἰὲ ρϊασοὶ δύο οίβ, α86 
ἴῃ ἐθυυῖθ ρἰσηπηύαν διὰ ἀβαπηὶ Ποχηϊηθη οἵηηΐα, ογοαγί. ϑπ ἢ 
ἸΥΤΟΘΈ]ΔΥ 65. ΔΥΘ. ΘΟΙΏΠΊΟΙ ἴῃ {π6 Ῥοϑῖ ΥΘΥΒ, ὙΠΟ ἃ 56] ἄοτα 
1Π0 5Ιανοβ οἱ βύγίοῦ ρυδυηχ γα θα] χα]68. 

4δ, οὐ δεῖν--οαἴνοι οὔτε [Π6 οὐ Βοΐογο δεῖν 5 γτοαπσηαδηὺ απ 
Ἦδ5 ΠΟ βοραχδύθ ἴΌσοθ. 

47. τὸ θεῖον ---᾿{1ι6 ἀϊνίπ6 Ἰανγ᾽ : οἴδοῃ τε μο ἀϊνίηἶογ: ΤΉῸΟ. 
ν. 10ὔ, τῆς πρὸς τὸ θεῖον εὐμενείας, “016 ἔαγοιχ οἵἩ Ποδνγοη᾽, 

49. πρὸς Διός---ἴη {Π6 Ὡδῃη6 οὗ Ζοιι8᾽---πρός ἔππ5 πϑοὰ 
ΔΙ ΤΟΥΒ. 1ΠΡ1105 Δ ΘΡΡΘΔΙ ΟΥ Βαρρ]οαἰίοι -- 1 Ῥορ γοῖ, 1 δεῖς 
σουι!΄, Τ0 15 ὭΘΥΘΥ 8 ΔΙ Πγγηδύϊοι οὐ οαί ἢ, τυ ΒΙΟ 185 ΘΧΡΙΘΒθθᾷ ὈΥ 
νῇ ΟΥ μά Μ1ῸῈ [86 δοουδαίίγο, 

ἐδ. οὑτωσὶ ἀκριβῶς --- (πὰ [1]γ᾽, ἀκριβῶς ἸΥΑΌ]165. ὁαασὲ 
Κπον]θᾶρθ οὗἨ ἀρέαϊ 8 αν ραγίϊοιιϊαγ8. ΤΏὰΒ ἴῃ {πὸ ΝΟ Τοβία- 
τηθηῦ 1Ὁ 15. οἴἵθη γτϑηδογρᾷ αἰψἱφογυῖῖν,, ἱ. 6. αἰ) ογιίον, νυ ἢ ΔΒ 
ὑὴμ β8 126 ἴογοθ ἴῃ Τιαίη, 

δ. μὴ αὖ σύ--- ἴῃ γοῦν ὑὰγη᾽, 88 Ὑ611 ἃ8 γΟῸΣ δίπουν Ἡ ΠΟΙᾺ 
ὙΟἿ1 ΘΟΟΊΙ56. 

ὅ4, οὐδὲν... ὄφελος ----- “1 βου] ΤῈ οἵὗἨ πο ροοᾶ᾽: 50 τ 58 
“Μ]Πιαὺ 15. 0Π8 ροοα οΥ {18 οἵ, 4γοῖϊ, 28 Β, ὅτου τι καὶ σμικρὸν 
ὄφελος. 

ὅδ. διαφέροι Ἐϊθ..---Τ ΟΠ ΡΉχο βρθαῖβ οὗ Ηϊτηβοῖ ὈΥ Ὠδηλθ 
ΜΙ ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΔ 16 ΘΟΙΏΡΙ ΘΟ μου, πᾶ {πθῃ ἴῃ {π6 ποχὺ οἷδαβο 
ΥΟΥΘΥ͂Β ἴο {Π6 βγϑὺ βϑυύβοῃ : οἵ, 4γροϊ. 90 ν», ταῦτα πορ᾿ ἐμοῦ μαν- 
θάνουσι.. «Σωκράτους καταγελᾶν, ΥΠΟΥΟ γ6 Πᾶν {πὸ ἢγρὲ ΡῬΟΙΒΟῺ πὰ κα ἀἰἴχ ἃ ΤΟ] ονίηρ ὑπο {πἰγά, 

ς. 
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ΟΗΔΡΊΒΕ Υ. 

Θοοταΐοβ θορ5 Τα Ρῃγο ἕο ὈΘΟΟΤΩΘ Ηἷ5 ᾿πϑίναοίου. Υ̓́Βαὺ 

ἢ ψαηίβ 15 ἴο Κπον [18 ἀαΐγ ἴο ὑπ6 φοῦβ. Βἰχθὺ ὑπθῃ, 15. 1Π60 

ἰάοα οἵ Ρἰϑὺὺ δηᾶ ἱταρίοίν ἰαθηῖοαὶ ἴῃ 81] οαθϑ65) ΕΠ ΡΏΤΟ 

γΌΡ1165 ὑμαὺ 1 15. 

1. ἂρ᾽ οὖν---ἴ 15. {Ππ60ῃ, Τ ἰακο ἴδ, τὴ Ὀοδὺ οουτγ80, οὐο.} ̓; 

ἃ οοὐποϊαδίοη ἴῃ ἰμθουγορ, ἴουτα, οομηθοῦθα ὈΥ οὖν ὶῦ τμαὺ ΠὰΒ5 

θομθ Ὀοΐουθ ; 560 Μίδαν. ὃ 208. 

8. πρὸς Μᾶ..---“ιοὐἐἢ Μοϊοίαθϑ᾽, 1.6. ἐμ ὁμαῦσθ ΜΠ10 ἢ. ἨΘ 

Ῥυΐησθ ἀραϊηδὺ γ10, 8 5600 [μαὐ πρός οδῃ ῬῈ δρᾶ οἱ οἰὐποῦ 

ῬαΣὺν ἰπ [8 οᾶ86. 

ἐν. προκαλεῖσθαι.--- ἰο οὔδον Ὠΐτη ἃ ΟμΆΠ]θαρα ἰο {π|5 οὔθου᾽: 

1{η15 ταϊρῃῦ θ6. ἄομθ αὖ 8ῃγ βίωρθ οἱ δὴ αοίζοη Ὀϑίοσθ ὑμθ ἤμαὶ 

ποαυΐηρ. Ομθ ραυὺγν ομδ!!θηροά [π6 οὐμοὺ ἰο ἰδ δῃ οδίῃ ἴο 

οοὐζαΐη ἐδοῖθ, ο δχϑιηΐμθ ἃ 586 ΠΥ ἰογύατθ, ΟΥ 86 {|{1:Η. 

Τῇ 1ῃ6 ΘΠ ]]οησθ γῶ8 Θοοορίθα [Π0 τοϑαϊὺ βουθοᾶ ὑπ6 δούϊοῃ, 

Ἠγο {πῸ ΘΒ ΠΙθηρο 18 ὑπαὺ ΜοΙϑύυβ μου] αἶνο δῖ. ορϊπΐοη οὗ 

ἘΠ ΡΏΤΟ 5 νίβάουα, δμᾶ δ] 49 {ποσθῦγ. Νοῖθ ὑμαῦ προκα- 

λεῖσθαι, 1ἴκὸ οὔμοῦ ψοΥΒ ἀοβουϊοίησ 1608] ρῬιοοθᾶμσθ, ὑθΚο8 8 

οορσπδΐθ 800. αὐτὰ ταῦτα, Ῥοοῖᾶθα δὴ 806. οὗ {88 Ῥϑύϑοῃ ὁ}88]- 

Ἰοηρθᾷ ; 50 ἰηΐν. 11η6 1, 

4. λέγοντα---ἰπϑἰοδᾶ οὗ λέγοντι, ἃ ΘΙ ΘΟΤΆΤΠΟΝ ᾿υγοσα αν νῦν 

οὗ οομδύν οὕ] 0Ώ., 

6. αὐτοσχεϑιάζοντα --- ́  ΒρΟΑΚΙΩΡ, οὔἵ- παπᾶ", σἰϑμοαὺ ἄπο 

{πουρμὺ ὡπα ρυθραγαύίοῃ : }͵οηοῶ. ὃ. ὅ. 

9, καὶ ἐμὲ ἠγοῦ--- [Π1Π]Κ Τη6 50 ἴο0, απ ἄο ποὺ ροὸ οὶ ΜΠ 

γοῦν δούϊομ᾽ : ποίβ ὑμ6 ἴογοθ οὗ {890 Ρ168. ᾿πηρογδῦ, 

10. λάχε ϑίκ. --  Ἰηϑυϊθαύθ δῃ δοίϊοη᾽ : [πὸ ογᾶου. οἱ ποαυΐηρ 

Ῥοΐηρ ἀοιουιίποᾶ ὃν ἴοι. ὙΠῸ ἐ1Π ΘΟΠΒΊΥ, ἰ5. ὙΠ ἀαΐ, οὗ [86 

Ῥούβοη βαθᾷ ἃπᾶ ρθη. οἱ {80 (Εΐηρ δὖ ἰββὰθ ; 500 114, δῃᾷ 50. 

15. αὐτὰ ταῦτα λέγειν---οοἷηρ ῬΔοΚ ἴο {6 οΥἱσίηω] 60Η- 

αἰυποίύίου ἀθροηᾶοῃῦ οἢ κράτιστόν ἐστι. 

Θοοταίοβ Βαγ5 ὑπαῦ ΠΘ 5881] ἀὐρθ Ὀθίουθ ἀῃ6 οουὐτὺ ὑπαὺ ὨΪ5 

ΘαΥΘΙΒΑΣΥ πὰ τοΐαβθα ἃ ΘΒ ΠΘηρθ. Υ̓Ο μπᾶ βυοῖῇ ἃ ϑὐαϊοιηθηὺ 



θέ ΚΟΥΤΠΥΡΠΝΟ. ὕπαρ, Υ. 

γΤΘΡΘαύθα]ν 1ηβἰβύθα ΠΡΟῚ ἴῃ {Πμ6 ῥυϊναίθ βρθοομοθ πυυϊίθῃ ὈΥ 
Ἡϑμλοβίμθηθθ. [Ιηἀορὰ ἃ ΟΠΔ]16ηρ6 πγὰβ οἵδθη τηδᾶορ, μοὶ ψυἱτῃ 
ἃ ὙἹΘῪ [0 105 ἀοοορίδηοο, θα ἴῃ ογᾶοι ὑπαύ ἃ χοίπβαὶ ἰο ϑοορρῦ 1 
τηϊσὐ ΡῸ τηδᾶο ἃ μοϊηῦ ἴῃ {Π6 ΒΡΘδΙΚΟΥ 5 οα86. 

17. εἰ ἄρα ἐπ΄.---1Γ Π6 8Ποιια ἰγγ᾽; ἄρα ᾿π0]165 ἐπαὐ {Ππ0 
ΒΡΘΆΚΟΥ ἄοο5 ποῦ ὑΒ]ηἸς 10 Π]ΚΟΙῪ : οἵ, Δ]οηοα. 18. 80. 

18. σαθρός---ἰ πηβουπᾶ᾽: Ποι,, 1 ΡΠ], ὅ2, εὑρήσει τὰ σαθρὰ 
ὁ πόλεμος. 

19, ἐκείνου---ἰ. 9, ΜοΙοί5. ΤΠΟῸΡΉ Ὧ6 Πδ8 Ταϑὺ Ὀθθη τηθῃ- 
ὑϊοη 64, γοὺ 6 15 αβοηΐ, απ 15 ποῦ ἃ ῬαΥΐΥ ἴο ὑπ6 ατιοϑίϊοη αὐ 
ἰββαθ θθύνθοη ἘΠα ΠΡ ῃγΟ δηᾷ ἷ5 ᾿]οηᾷ : 6 15 ἐποσθίοσθ οα]]οᾶ 
ἐκεῖνος, " γοπᾶθιν" τηδη᾽, 

Τὸν λόγος Ἠρίπάον βιιρροοίθ ὁ λόγος, “{π6 απορίϊοη πνου]Ἱᾶ 
Ὀθ᾽, ΜΠΙΘῊ 18 ἀπμαἀουθίθα!ν {Π|6 τηογο θα] Ῥῆγαθθ, [Τηβίραᾷ οὗ 
γένοιτο ΒΘΥΘΙᾺΪ] ΤΠ ΔΉ ΙΒΟΥ 5 Παγο ἐγένετο, ΜΓ ΠΪΟῊ τητιδὺ θ6 Το]θούίθα 
85 οἰνηρ ἃ ΜΥΟΠΡ 5686, “0Π6 αποϑίΐοη ψου]ᾶ Πᾶν Ὀθθῃ᾽; ἀν 
ΜΙ {1Π|0 ᾿ϊο, ἀθηούϊηρ, ἃ Θομ αἰ οι ΠΟΙ ἰ8 ΠΟ 1ΠΊΡΟΒΒΙΌΙ6. 

ΤΡ τὸ 610 τοϊαϊηθᾷ γ)]ὸ Βῃοι] μᾶνο ἰο γοϑουΐ ἰο δὴ ον κιγαγᾷᾶ 
ΘΠΠΡΒ6: “δηᾶ’ (ὑ μ6 Ππαΐ Ἰαϊά ἃ οαγρθ διθδηδὺ 126) “86 σψουἹὰ 
Βδγθ ἔουῃα ὨΐΠ)561} ὁ41164 ο δοοοπηῦ ἐπϑἰθϑᾷ οὗ τηθ6᾽, 

24. οὕτως ὀξέως-- -ΤΉΘΥΘ 15 Δ πποουξαϊ ΠΥ ἃροαΐ {πὸ τοαᾶ- 
ἴῃρ οὗ {818 Ῥαββᾶρθ: ΒοΙὴ6. μ8θ Πᾶγδ ἀτεχνῶς, “ἉΟΒΟΙαἰοΙγ᾿, 
[Ὁ] ηρ ὀξέως ; ΒΟΙῚ6 οπλϊῦ ὀξέως : ΒΟΙῚ6 ἴον ΠᾶγΘ ἀτεχνῶς καὶ 
ὀξέως. κατεῖδεν -- 58. ἃηἃ πηἀογβίοοα, καθορᾶν ΠὰΒ ἃ ΒΙΥΟΠ ΘΙ: 
τηθδη]ηρ [δ ὁρᾶν. 

28, ταὐτόν.. αὐτὸ αὑτῷ- -᾿ {Π6 βαϊηο τ 0} 10561{᾿, ἰΔοπέ σαὶ. 
αὖ, “οχ {πῸ οὐποι μαμὰ", τὸ ὅσιον ἰ5 ῬΙΘΟΥ ΟΥ̓́ΠΟ] ποθ5 ἰη {ΠῸ 
ΟΟΉΟΥΘΐ6, ἃ8 8600} ἴῃ δοῦ; ὁσιότης 15 ὑπ6 αὐδίγαοί ψαλ γ οὗ ῬΙούν 
ΟΙ ΒΟ] 658. 

29. τοῦ μὲν ὁσίου παντός-- παντός την Ὅ6 τομαθγοα, “ ἴῃ 
ΘΥΘΥΥῪ ΟαΒ0᾽; 10 15 ἃ Ῥγρᾶ. ἴῃ ἀργοθῃιθηῦ ψΊ ἢ ὁσίου, ἃ ΟΟΥΤΟ- 
ΒΡΟπαΒ ἴο ἐν πάσῃ πράξει ἴγι {π6 1116 Ῥοΐογο. 

80. ἔχον μίαν τινὰ ἰδέαν---' Βανί Βοπ]6 ομ6 ἀθβηΐίο ἑάρα, 
ΟΥ̓ ΓΟ", 1.6. Ἰὴ 811 ῬΑΥ ΟΊ] (8.365 οὗἨ ἱπηρί ον {π6 ποίίοη οὗ 
᾿τΡ  οὐν ἱηγοϊνϑα 15. ὁη6 βῃ ξϊι6 βϑῖηθι. 80 ἴῃ 81] {1ηρ5 οὩ]]οᾶ 
106, ΒΟΙῚΘ ΤΊΔΥ Ὀ6 ΜΝ ΒΙΓΟΥ ἐμδυι οὐμουθ, θὰ  {Π6 ἰᾶοο, οὐ ψημΐξο- 
ὨΘΒΒ, 15 {Π6 Β8120 ἴῃ 8118, ΤῸΥ ἰδέα 5666 Δρρομᾶϊχ Β., 
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Νοίοα ἐμαὺ εἷς τις ΤΏΘΔΒ. “ΟΠΘ ἴῃ Ῥαυ οα]αν ᾽ Ξε φινάαηι, Ὀυὺ 

αἰ πμουὺ βρθοϊγίηρ τ μαῦ : εἷς γέ τιβ. ΟἹ {86 οὔμου μαπά 15 Ῥϑι- 

ΤΘΟΥΥ ᾿πᾶθἤηϊῦθ ΞΞ ’ Β0}10 ΟἿΘ ΟΥ οὐμου". 

81, κατὰ τὴν ἀνοσιότητα---᾿ ἴῃ τοδΡθοὺ οἱ 105 ἱτηροὐγ᾽, 1.6. 

ΜΠΟΩ 6 6811 αἰ ογθηὺ [πΐϊηρ5 ἱἰτωρίουβ, 6 ΠᾶγΟ ὑΠ0 ΒΆ 110 ΕἸ 700} 

οὗ ἱπιρ οὐ ἴῃ ΟἿΥ ταϊηα 1 ΟΥ̓ΟΙΥ͂ ΘΔ 50. 

ἰν. πᾶν ὅ τι ἄν--᾿ ἴῃ {16 οα56 οἵ Θγου ἱηρ ΜΟΙ 15. ἕο Ὀ6 

πηρίουβ᾽, 1.6. ΜΈΝ. οδ. ὈΘ οαϑβοᾶ ἀπᾶου ὑπὸ ᾿θαᾶ οἱὗἨ ἱπηρ θυ. 

πᾶν ἴθ Ῥτοάϊοαίο ἴῃ δργθθιηθηὺ ΜΙ τὸ ἀνόσιον : ὃ τι ἄν ΟἾΝΟΒ 

α ἀοπιίζίοι. μένλῃ, “15 ΠΚΟΙΥ ἰο μ6᾽, 15 ΤΟΙΣ ἕο Ὀ6 50 οδ]]οα, 

ΟΗΑΡΤΙᾺΒ ὙἹ. 

1, λέγε δή--᾿ ΠΟΥ [ΠΘΏ, ΡῸ ΟἹ} ἴο βἐαία᾽, ϑοοζαίθθ μανίηδ 

αδοουζαίποα ὑμαὺ ὑμ6 οοποορύϊομ οὗ Ρἱθὺῦ δια ἱτηρ! ον 18. 086 

βΆΤΩ6 ἴῃ ἃ}} οα568, ΠΟῪ ΔΒ(5 ΤῸΥ ἃ ΒΈΠΘΙΆΙ ἀοηηϊίοη οἵ ριϑὺν δὰ 

᾿ηρἰοῖγ. ἘΠ ΠΥΡΕΙΟ ΠΟΘΥΘΙ ΟἿΪΥ οίνοθ τα δα ἰηβίθῃοθ--- 

Ῥἱοιυ 15 γι μὰῦ ΒΘ 15. ἀοϊηρ Ηἰγηβ561}, ὀυϊπρίηρ δὰ οὐἴθηᾶον ἴο 

Ἰαδβύϊο6, 

6. ἐάν τε...ἐάν τε---ΞΞ “ὙΠ ΘΥΠΟΥ... ΟΥ̓ ̓: ἃ ἰδ] ποῦν ἀ86 οὗ 

τε, ΏΪΟΝ 15 ὙΘΥῪ ΘΟΙΆΙΏΟΗ : 50 εἴτε... εἴτε; οἱ, Μόποα. Ἵ. 10. 

ἡ. ἐπεί... θέασαι--- ΜὮγ, 1αδὺ Ιοοῖκ᾽, 10. “ρἴῃοο (ἢ γοὰ ἀουθῦ 

10), Ἰοοῖκ οἵο.᾽ 80 Ασ. Κ68}. 11---78: 

νόσον γὰρ ὁ πατὴρ ἀλλόκοτον αὐτοῦ νοσεῖ, 

ἣν οὐδ᾽ ἂν εἷς γνοίη ποτ᾽ οὐδ᾽ ἂν ξυμβάλοι, 

εἰ μὴ πύθοιθ᾽ ἡμῶν" ἐπεὶ τοπάζετε. 

«5 αῖπον 15 αὐ] οὐθᾶ τ] ἃ βύγδηδθ οοιηρ]αἰηὐ, ΠΟ. ἨΟ 

ὁπ δου μπᾶ οαὖ οἱ δομἠθούαγθ 1ξ ΠΘ ΜΘ ποὺ ἰο]α ὈΥ υ8--- 

βἴῃοθ (ἴ γοι ἀοαθί), }ιϑὺ ὑῪ απ ρτιθ85᾽. 

8, τοῦ νόμου ὅτι---ἶ.6. ἴο 5607 {πδῦ [μ86 Ἰαν 15. 5ο; {110 

ρσοοῦ 1{561} 15 Ἰηὐγοάπορά ὈΥ γάρ, ἰηΐν. 1. 11. 

9. ὅτι ταῦτα---ἴο ΒΠοῪ ὑποιὰ ὑπαν᾽, οἷο. : [86 ποχὺ οἰδαβθ 

15 Οχρ᾽ αμδίουυ οὗ οὕτω γιγ- 

10. ἐπιτρέπειν--- ἴο ΔΙΪΟΝ Ηΐ ἰο ρὸ οῃ: Τ609. 802 5, 

ἡδοναῖς καὶ ἐπιθυμίαις μὴ ἐπιτρέποντα, “ ΔΟὺ ΘΙΥΙΠ6 ΝᾺ ἰο᾽. 



00 ΕΟΤΠΥΡΠΙΝΟ. ὅμλν, ΥΊ, 

1. αὐτοὶ... .οἱ ἄνθ.----“[Π|656 ὙΟΥΥ͂ ῬΘΟΡ]Θ᾽ : ΕἸ ΕΥΡΙΓΟ ΤΔΘΔΠΒ 

μιἷβ οὐῃ ταϊθουϊοα δηᾶ Ῥγο)ἀϊοθα γϑ] αν 98. 

18. τὸν αὑτοῦ πατέρα---ΟἼΟΠΟΒ, Β0η οὗ ὈτϊΔΏΒ: Ῥούἢ Ὑγ61Ὸ 

Ῥαμβμθα ὈΥ ΠΟΥ ΒΟΏΒ: Β60 ΟἸα55. Ὀιοῦ. Αὐἱδύορμδμθβ υἱαϊ- 

ΘΌ]65 ΒΌΘΙ ΤΟίοσομ 68 ἴο [Π6 μα] 5 αὐὐε!αϊοᾶ ἴο {80 σοᾶϑ, Νιιῦ. 

1080, 
εἶτ᾽ εἰς τὸν Δί᾽ ἐπανεγκεῖν. 

καίτοι σὺ θνητὸς ὧν θεοῦ πῶς μεῖζον ἂν δύναιο; 

ἐΠΠΉΘη τοῖον ἰο {π6 δχϑιιρ]ο οἵ Ζοαθ. ον οου]ὰ γοι, ἃ ταοχίαὶ 

ταδη, ὯΘ Βτοησου ὑμῶῃ ἃ βοᾶ 9 βο Εαϊδίο, ἴῃ ὑΠ0 1167}}} 

Ἰγίυο8 ὁ} Ἡγἱμιάβον : “ΟΡ. ΙΔ 61, ΖΟΥ͂Θ, ἰμποὰ ναϑὺ ὦ ὈῸ1] ἴον 

{Ὡν Βυτορα, Ὑοῦ ΜΟΥ 8150, Ζαρίογ, ἃ βγη ἴῸΥ {116 ἸΟΥΘ οἵ 

Τιρᾶα...... ὝΒΘΙ ροᾶθ μανο ποὺ Ῥδοκβ, Ὑμῦ Β88}1 ῬΟΟΣ ΤΆΘῊ 

1ὅ. κἀκεῖνόν γ᾽ αὖ--“ Πὸ ἴῃ 88. ὑυτπ᾽, σομθϊησϊηρ ἴο δῸ 

Ῥδοῖκ. ἐκεῖνος 15 ΟΥόμοϑ, Ὑμο ἀοροβοᾶ μἷ5 ἑαύμοι νϑηυβ, 

ἐν. δὲ ἕτερα τοιαῦτα --ἴοΥ ἃ ΒΙΠΉΪ]ΠΔΥ οἴθηοθ᾽, ἕτερος 

τοιοῦτος ΤΑ} οὐὔθῃι Ὀ6 τϑῃθυθᾶ “ ΘΟΥΤΘΒΡΟμαΪπρ ᾿ς 

19. ἄρα γε-- [π158. {πθ0ῃ τησδὺ ὉΘ {πὸ οὔ156---2) ἃ ἔουτῃ οὗ 

Ἰηξοιτοραύίοι “ἴα ΜΟΙ. 0μ6 Ἰῃ οΥΥ δ ἴΟΥ ῬοΙΐθνθθ, ΟΥ̓́ΡΥΘίομαΒ 

ἰο Ὀο]ΐονθ, ὑπαὺ ὑπὸ ὑπίηρ 15 ἃ5 ΔΘ ΒΕΥ5᾽; Μδάᾶν. 8 308. 

21. δυσχέρως πως ἀποδέχομαι---1 Τη8 0 8 αἰ Πουϊν οἵ 

δοοορυϊησ᾽, 1.6. 1 γοίπβθ ὅο ὈΘΊ1ΘΥΘ, Βϑοοαῦοβ θη ϊθηθα ἩΟΙΊΘΡ 

αηᾷ Ἡορίοα ἔγοσα ἰδ ΤΘρῸ] 10, Ὀθοαῦεθ ὕΠΘΥ αὐὐυϊαἰθα ν] ΟΊ 06 

απ ἰη]αβθίοο ὑο ὑπ6 ροᾶβ, Κορ. 817 ο---ὐτϑ Ε. Τὰυσ ]θ5. ἴοο 

Ῥτούοδίβ αραΐῃ δη δραΐῃ δροϊηδὺ ὑπὸ οαγγοηῦ Ἰορθη 8. οὗ Ζοαξβ 

ἀπ ΑΡΟΙΙο. Ἠδβ {π δοογαῦθβ ΜᾺ ομανροὰ ψιῦ Ὀοίηρ δὴ 

αὐμοῖρῦ μᾷ ᾧ Θουρίου οὗ ΠΟΤ ]8. 

94, ἀνάγκη 8ή---“ [ποι ἰμαθθᾷ 1 ἴοο πηπδῦ ΠΘΟΘΩ͂Β ΔΡΤΘΘ᾽. 

96, πρὸς Φιλίου--- ἴῃ {Π|0 πᾶτηθ οὗ {πὸ ρσοᾷ οὗ ἐγΙομαβϊρ᾽, 

1.0, 1 ΔΡΡΘαΙὶ ἴἤο σοὺ ἃ8 ἃ ἐυϊοηᾶ ; ῬΡπαορᾶν. 284 Ἐπ, πρὸς Διὸς 

φιλίου. 10 ψὰβ ὕ16 βΒρθοὶδὶ ρᾶγὺ οὗ ἐυϊοπᾶβ ἰο ἀἰβοῦβθ ΜΙ ἃ 

γον ἰο αἰδοογοσυίπρ {μ6 γα, ΑΘ 506 ὑπαὺ βοογαῖββ ῃγουρ- 

ουὐ ἀδοϊίηθα ἕο ὡᾶταϊν ὑπαὺ ὕΠμ6γ6 οδη 06 5018 ΔΙΏΟΗΡ 18 ροάβ; 

ἘΒΟΙΠΡΉ ἨΘ ἐβῖκοβ ἘΠα ΠΥ ῬΏΤΟ᾽ 5 ΥἹΘΥ͂ ἃ Β ἃ σγτοππηᾷ οὗ διρυμηθηΐ, 

Τὴ Βιοῖν τᾶ] αν οηβ ὑΠ6 ἢδηη6 Οὗ ὑπὸ σοα ἰηγοϊκθα 15. ΔΡΡΤΊΟ- 

Ρυϊαίοῖν ομοβθη. ὙΤΠ5 ΜΠΘῺ ΟῊΘ βουναμὺ ᾿πᾷβ ἃ κἰμαγοᾷ βριυῦ 
ΠΣ 
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ἴῃ δποίπον, πο οχοϊαϊτη5. ὁμόγνιε Ζεῦ, Αγ. Παπ. Ἴδ0 : οἱ, Τὰν. 

Απάᾶν. 900, ὦ Φοῖβ᾽ ἀκέστορ, πημάτων δοίης λύσιν : ἐν. 921, Δία 

καλοῦσ᾽ ὁμόγνιον, ΜΠΘ ἩΘΥΠΪΟΠ6 185 ΔΡΡϑαϊησ ὕο ΠΟΥ ὁΟυβίη 

Οτοϑίο : οἵ, Πος. 84ὔ, πέφευγας τὸν ἐμὸν ἱκέσιον Δία τε γοὰ 810 

ὨΟῪ 5816 ΥῸΠ} ΤΩ ΘΕ θα 168. 

928, καὶ ἔτι γε--- γε8, δια 5011] βίγδ ΗΟ. {πϊηρθ᾽, γε στο 

ΔῊ αἰυηιαίϊνθ ΔΏΒΜΘΙ ὕο ὑπ6 αὐοϑύϊοῃ, Μ{110 καί δἀᾶδ βοιμθ- 

υϊηρ Τα 6 1. 

80. ἄρα--- [ποη᾽, ἰπἰτοάποίπρ, δ ἐπ οΥ0}06 (’ Θομοϊαβῖο 

ταΐμου  ἔγοσα ἘΠ ΠΥΡΕΤΟ᾽Β5 γοσᾶθβ : οἷ. 8, 40, 

88, καὶ ὑπὸ τῶν ἀγ.--ἃ 5]10ῃὺ ομδηρθ οὗ οομϑύγιούϊ οι. 

Θοογαΐοα τὰβ ἃουὺ ἰο 580), "ΒΟ. ἃ5. 1.6 δούϊι τοϊαἰθα ὉΥ Ῥοοίϑ 

απα ἀορίοιοᾷ ὈΥ Ραΐϊμῦθυβ᾽; 0π6 Ἰαύξου οἰϑ88 8. ὨΟΎΘΥΘΙ ΘΧ- 

ραπᾶρα 1ηΐο ἃ βία ογηθηῦ ΜΠ Ϊ0 1. 1056] Ῥυδποῆο5 ἰαὔο ὑνο Π1Θ611- 

Ὀ675, ὑμ6 βϑοοπᾷ οὗἉ {Ππ6856 Ὀοϊηρ ἃ Ἰοηρ ἀουλομδίγδυγθ οἸΔ86. 

Τὶ ἴθ ἰο Ρὸ ποἰϊοθᾶ ὑμπαὺ Ὑμθα ἃ τοϊαύίνθ ἰμὐγοᾶμοθβ ὕῸ 

Βα θογάϊπαίο οἴαιβοβ, ἃ ἀθιιοηβύγα νο 18. ΘΟΤΩΤΩΟΗΪΥ ἴοππα ἴῃ ὑΠ6 

βϑοοπᾶ οἷαι, ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ ἢ ὕΠμογθ ὍΘ ἃ ομδηρθ οἱ Ο880 : αογ. 

Δὔο νυ, τί ἐστιν ὃ σὺ φῇς μέγιστον ἀγαθὸν ἀνθρώποις εἶναι καί σε 

δημιουργὸν εἶναι αὐτοῦ ; “ ψΠδὺ 15 10 Μ 101. γοῦ ἀβδουῦ ἰο 6 {Π6 

σγοοίοϑὺ πυχηδη ροοᾶ, δηᾶ οἵ «υ]ιΐον γοα Ῥυοΐθθθ Ὑ σα 6 1} ὕο ὈῸ 

ἴη8 αὐἰϊδοου᾽ 80 ἰπξν, 8. 81, περὶ ὧν διενεχθέντες καὶ οὐ δυν. 

ἐπὶ κρίσιν αὐτῶν ἐλθεῖν. 

8ὅ. ὁ πέπλος-- ἃ ἐαροϑίγ, οὐ θα ργοϊ ἀθυθᾶ βῃ δ, νουϊκοᾶ 

ὍΥ Βἰρῃ-Ῥου τλδί 618, τορχοβθηὐίησ ὕπ0 ὑυππΡ.5 οὗ ΑΙΠΘηΘ 

ΟΥοΡ πο ρἰαπίθ. [Ὁ νγὰθ οαυυϊθᾶ ἴῃ Ῥγοοοββίοῃ δὖ 16 ρτθαῦ 

Ῥαηδίποηδθα, ΜΠΐομ τοῦθ οΟ]οργαὐθᾶ ΘΥΘΙῪ ΤΟΥ ὙΘΔΥΒ. ΤῊΘ 

οἐαίαο απ ἰοιρ]6 οὗ Αὐμοηθ βίοοἂ οἱ ὑπ ΔΟΙΌΡΟΙΙΒ: {88 εἰς 

τὴν ἀκροπ. ΘοΥΥΘΒΡΟΠαΒ ἴο τὰ ἀλλὰ ἱερά. 

88. μὴ μόνα γε- γο8, δῃᾷ ποῦ ΟἸΪΥ {ΐι650᾽: μή ἰ5 υϑοᾶ 

τηβξολᾷ οὗ οὐ Βοοδιδ6 οἵ {π6 ργϑοθάϊηρ φῶμεν, “816 ὟῸ ἴο ΒδΥ ὃ: 

0 Πα δὴ πηρογούν οὐ που ύουυ ἴΟγ00. 

ΟΗΛΡΤΕΝ ΥἹΙ. 

ΤΙ ΡὮ ΓΟ, Ῥοΐησ Ῥγοθθοᾶ ἰο ρῖνο ἃ σθηΟγᾺ] ἀοδηϊοη οἵ 

Ροἱοὺγ, ἀθῆμοβ 1ὑ 5 “ὑμαῦ πὶ οᾺ ἷβ Ἰογοᾷ ΌΥ͂ 86 σοᾶβ᾽, ὩΡΙΘΌΥ 

ροϊηρ 860 ΟΡΡοΒΙΐίο. 



θὃ ΕΟΤΗΥΡΙΝΟ, παρ, ΥἹΠ], 

8, καὶ ἄλλα, ἔστιν ---" γοῖ ΒΥ ὑπο γ0 ΔΥῸ ΤΠΔΠΥ͂ ΟὐΠοῚ ἐμ ἰημ8 
Ὑ Ὦ10]. ΔΙῸ Ῥίοιβ᾽, “50 ἔπ618 ἃῦὸ Ὁ, ΤῊΘ ριρἨδίϊο ἔστιν ΦΡΡΘΑ,Β, 
80 [81 ἃ5 1 ΚΗΟΥ͂, ἰῃ 811] δαϊοηβ. 116 βοῆβθ ψῃΐοῃ πψου]Ἱᾶ θ6 
δῖνθη ὈΡ ἐστίν 5. ὨΟΎΘΥΘΥ ΘΑΊΔΙ]Υ ροοά : “ γοῦ ΒΥ ΤΊΔΏΥ ΟὐΠΘΥ 
[ὨΪηρ 5 80 Ῥουβ᾽, 4 ο Π6Υ ἃγϑ΄, 

12, ἐκεῖνο αὐτὸ τὸ εἶϑος---᾿{Π6 ο]α55-ΟΠαταοίου  βὐϊο 1661, 
Ὁ ΜΠ1Ο.᾽: οἵ, ὅ, 80, εἶδος ἰ5 {86 χτηδηϊοβῥαἑίοη οἵ (ἢ ἰδέα. 

18, εἰς ἐκείνην ἀποβλέπων --- ει" γηα]ο πρὶ ἰδ Οὐν τηοᾶο] ̓; 11{. 
“Ἰοοϊίηρ οὐἕ αὖ ἃ8 ἃ ραϊῃίον ἸΟΟ ΚΒ ΟΥ̓Ὠ ἔχοτα μἷ8. σθηναθα α Πὶβ 
Τη066], : 

19, τοιοῦτον --- 11κὸ 1; οἵ, 8, δ. 

21, μὴ φῶ---ΟἸ γΩΔῪ ΒΥ ἰὐ 5 ποὐ᾽, φημί ἃπᾶ οὐ φημί--ἴο 
αβίγην δια ἰο ἀοηψ. 

29. ἐπεκδιδάξεις ---’ Ν11} ὑθ60}} τ16 [11 Ῥοβίἄοβ᾽: ἐπί ὶ ΓᾺΡ] 165 
δϑοηιιθη66 ΟΥ αὐάϊίϊοη, οἷ. ἐπιβιόω, ἐπιρώννυμι (ἴο γα 55:16), ἐπι- 
σκεψώμεθα, Ἰηΐ. 8, 1, οὗο, : ἐκ ΠΩ Ρ]165 σοηιρίφέογηι688, οὗ, ἐκτειχίζω, 
ἐκτελέω οἷο. 

ΟΗΑΡΤΕΠΝ ΥἹΙΙ. 

ϑοογδίθϑ ΒΠΟΝΒ Παὺ 1 ἐπ ροᾶβ αγθ δὲ συ η06, 5 ἘΠα ἢ γ- 
ῬὮΓΟ ὈΘΙΊΘΥΘΒ, (ΠΘῪ τησϑὺ ον ἃροτιύ τἰρηύ ἃηᾶ τι Ὧσ, ΤΏοῖθ- 
ἔοτϑ ψ]αὐ 15 Ἰογθᾶ ὈΥ ὁη6 ροᾶ 5 Ὠαὐθᾷ ὈΥ δηοίμου; δπὰ τὸ “8ῃ- 
Ὠοὺ ὑπῸ8 ΔΙΤΪνΘ δὖ ἃ ἀθῆηϊίοη οὗ ρῥἱοίγ. 

1, φέρε δή--- ΘΟΥ26 ΠΟΥ7, Ιθὺ τ18 ΥΟΥΪΘῸ ΟἿ Ῥοβὶίοη᾽, ἷ.6. 
{πΠ0 ἀοῆ το ΠΟ το παν πον αἰ ἄονγῃ. [ἢ δοοᾶ ἀγροῖς 
φέρε 18 ΔΙ 5. [Ο]]οντθᾶ. ὈΥ ὑμ6 βαρ) αποίνο; 6.8. φέρε Ἀέξω 15 
ΒΟΥ, 5110].. ποὺ ἔαὐ. 1πα]10, 

7. δϑοκῶ---Ἶ ἰακθὸ 10 50: 5001. 15. οἵἷν βέαϊοιηεης , ΤΉΪ, 
ΒΘΘΙΏΒ {Π6 τηθϑηΐηρ,, 1 [η6 ἐοχύ 6 σὶρ; ἘΠ γΡγΟ 15 βοᾷ 1 
ὯΘ 15. βαύβῆθα ψ] ὑπ6 ἀθῆηϊίοη, πᾶ ΥΘΡ]165. {μὰὺ ἢθ 15. 
ΤΟΥ͂Θ 15 ΠΟΥΤΘΥ͂ΘΙ' ΤῊ1101} ΑἸ γαγάηϑθα πὰ ἘΠ 6 ῬΟΒΣ οΩ οὗ δοκῶ εὐ 
{π0 Ὀθοϊμηϊηρ οὗ ἃ Ββοηΐομοο. ὐα]]θατιηλ, θθῖηρ, ΠΠΔ016 ἰο Ημᾶ 

πππτοῦ-"  ς 



" ἐπϊηρ8 
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ΔΝΟΊΤΕδ. 00 

ΔΏΥ Βἰμλ 111 ΟΟἸ]οοαὐΐοι!, βαρθοβὺβ {π᾿ Το] ονίη ρα αὐγαμρσοιηθηὺ οἵ 

{μ6 ψοχαβ : 

Σ. οὐχ οὕτως; 
Ἐ. οὕτω μὲν οὖὗν' καὶ εὖ γε φαίνεται εἰρῆσθαι, δοκῶ, ὦ 

Σώκρατες. 
Σ, εἴρηται γὰρ (56. εὖ)" οὐκοῦν καὶ ὅτι στασιάζουσιν οἱ θεοί... 

καὶ τοῦτο εἴρηται; 
Ἐ. εἴρηται γάρ. 

ἘΠ ΠΥΡΏΣΟ 5605, “1 Ὀο]ΙοΥΘ ΟἿΥ βἰαἰϊοταοηὺ ἰο Ὅ6 ἃ ροοᾶ ομπθ᾽. 

“Α Βοοᾶ οΠ6 οουὐδὶ γ᾽, 15 1016 ΤΟΡΙΥ οὗ βοογαίοβ. δοκώ 18. Ῥᾶτ- 

οαἐμϑιῖοαὶ, 11 οἶμαι, οὗ Ταγηῖοη. 1208, τῷ μὲν γὰρ πατρὶ, 

δοκῶ, Πυριλάμπης ὄνομα. δοκῶ μοι ἰ5 ΒΤ 1]. τιθοᾷ, 

12. ἔχθραν ϑ8έ- -ἰμο δΥρτιτιοηῦ 15 ὯΒ ΤΟΠΟΥ͂Β: Ὑαὺ αὖθ ὑπ 

ααθβύϊοηβ ὙγὨ]0 ἢ ργοᾶποο αὐδΥΥΟὶΒ δα οαταϊ Ὁ αθρίϊοηβ οὗ 

τῖρῦ ἀμ πτομρ, ἠδ λοθ πᾶ 1π)αΡιῖοΘ, οἴ. ποὺ ἄϊδβραΐοθ νῃοῃ 

οδ Ρ6 ϑαβίϊυ βουυ θᾶ ὈῪ γϑίθυθηοθ ἴο δῊ δοορρίοᾶ σα]9. Τῇ ὑπθη 

π6γῸ 18 ΘΠ διποηρ {86 σοᾶδ, ἱῦ τηυϑὺ ΤΌΠΟΥ ὑπαὺ ὑπον αἰ ἴον 

'Ῥουῦ ὑπ ῥυϊποῖριοβ οὗ τἱροῦ δμὰ ντΟηΡ, πᾷ 6 οαπ ποῦ 18 ΚΘ 

ὑμποὶν ἡαάρταθηῦ Οὐ βίδτιἀαγά, 

18, ἄρ᾽ ἀν--ἄν ὈοΙοΏρ5 ἰο ποιοῖ : ἵν 15. Ῥαὺ αὖ ὑπ6 Ῥορί μη ην 

οὗ {πὸ σοῃΐοηοθ ἰο Βῃ 6.7 18 οομὐϊηρθηῦ ΟΠαΥΘΟΥοΥ δ γοροαίοᾷ 

ΜΠ {π6 νοῦ. Υο ταἱρὺ γϑηᾶθυ, “πουϊᾶ 0 θ6 16 οδ56, ἰΐ... 

ἐμαὺ ἐπὶ ψου]ᾶ γαδκθ 118 ΘΏΘΙΔΪΘ8 ̓ 

14, περὶ ἀριθμοῦ, ὁπότ.---' δθοαΐ (α αποϑίϊοιι οὐ) ὩΌΤΆΡΟΣ, 

νπΐοι οἵ ὕνο βαπιβ γὰ5 ὑπο σγοαίδι᾽, 

17. ἂν ἀπαλλαγεῖμεν--- γΘ Βμου]ᾶ βού! Οὐἱ αἰβραϊίο᾽. 

ἀπαλλάττομαι, 11. ἴο ἀθ᾽ αγῦ ἔγΌΤΩ, 1.0. ΟΘα 86 ἔν.  δηᾷ ρἶνθ ὑΡ (8 

αα8 1161) : Ἤεια, Μεϊᾶ. "18, ἀπήλλαγμαι, “Ἰ πιὰγα ΘοΙαργοσηϊβθά . 

[86 τηδέξου ᾿ : ἷδο τὶν τρός,ὑο ὍΘ τϑοομο θα ἴο. 

98. τὸ ἱστάναι--- νεϊρείπρ᾽: 110. “ἴο Ῥυὺ ἱπ {86} Ἰωηοθ᾽: 

ΗὰΙ. 11. 6ὅ, ἱστᾶσι σταθμῷ πρὸς ἀργύριον τὰς τρίχας, “ΩΘΥ ψΘΙΡἢ 

8 μαὶν ἀραὶϊπδὺ βί νοῦ οΟἸ ἢ ̓. 

94, ϑιακριθεῖμεν οἵ, Ἠδί, ἴχ. ὅδ μάχῃ διακριθῆναι, “ ἴο 

ἀροϊᾶο {π6 ἰϑϑαθ ὈΥ ὁ αἰε16᾽, 

οὐ, διενεχθέντες---᾿ αἰτοῦ ἃ ΑἸΆΥΤΟΙ ̓, 1οὗ -- ῬΥΘΒ, ἐπὶ τίνα 

κρίσιν, “ἰο ψιμαὺ ἀθοϊδίοι ὃ᾽ 1.6. ἴο ἃ σομοϊαρῖνθ βου θηχθηΐ 

αὐδοιι εὐ]αΐ 1 



70 ΠΟΤΠΥ͂ΡΠΠΟ. Οπλρ, ΤΣ, 

28, πρόχειρον---" τολγ ἰο πΒαπᾶ᾽, ῬγΟΡ ΔΉ), ἷ. 6. ῬΟΥΠΔΡΒ 

γοὰ ὀΔ Ποῦ ΔΗΒΎΟΙ Οἱ - Βαμα, τάδε-ε ὑπὸ ὑπησ5 1 τηθδῃ. 

57, τί ϑ8έ; οἱ θεοί-ε αιια 3 ἀεὶ, “αραΐῃ, ἴο ἰαϊτζο {π6 οαδὸ 

οἵ {10 ροᾶδβ᾽. 

τί δέ; {πὸ χιια, ᾿π γοάποο5 ἃ {γ 51 Ροϊμηὺ [ῸΥ οΟἸΒΙ ἀογαύίοῃ : 

-- ἐγ μοῦ ἄο γοὰ ΒΕ Υ ὕο {8185 Ὁ᾽ 

80, πολλὴ ἀνάγκη -- ἢν 15. ἈΡΒΟΙτι ΟΙΥ ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ ̓} 86. περὶ 

τούτ, διαφ. 

89. ἄλλοι ἄλλα ἡγ.-- Αἰον ἴῃ {Ππιοἷν᾽ ΘΟ ΟΘΡ ΪΟῺΒ Οἱ τἱρὺ 

ἃ νΥΟΏΡ᾽. 

42, οὐ γὰρ ἀν--{16 ἴταρ. ἱπᾶϊο, ψ 16] ἄν ἴθ. 110, “ὍΠΟΥ νου ά 

ποῦ πᾶγο Ῥθθὴ ἰπ ἃ βύωϊθ οἵ ναυίδποθ᾽ (Ν μῖ0 ἢ. ὉΠΟῪ 810). 9 

χα δ τοηᾶθυ “6 Βιου]ἃ ποὺ ἢπά ὑμθιη ὑμππι5 ἂὖῦ γα ]δηοθ᾽, 

44, ἢ γάρ---᾿γοπουποθᾶ ΒΠΆΥΡΙΥ 1κὸ οὐἱ 67,2 Τῦ 15 σΘΠΘΙ ΤΙ 

υϑοᾶ αὐ {π6 οπᾶ οἵ ἃ αυθϑύϊοη, ΘβΡΘοΙ ΠΥ ἃ Ταῦμον Ἰοηρ ΟΠ, 

ΜΠΘα {π6 ΟἾΝΟΣ ΒΡΟΔΚΚΟΙ 18. ποὺ χοῦ 10 ἃ ἢ ΔΏΒΥΘΙ ΟΥ̓ ἈΪΒ 

αὐδοηύλοη βθοχὴ8 ἰο ἢὰρ, 

ὕ9. τούτῳ τῷ λόγῳ---' δοοογάϊηρ ἴο {115 Δυραταοηΐ ᾽. 

ΟΗΑΡΤΕΠΪ 1Χ, 

ἘΠ ΠΥΡτο ὑὐρο8 ὑπαὺ 811 πὸ σοᾶϑ νουἃ ἀρτοο ὑμαὺ {80 

ΒΆΝ βμουϊὰ Ρ6 ρυμβηοᾶ, 

1. οὐκ ἀρα---᾿ [ποη, αἴδοι 811᾿. 

ο, ταὐτόν. -“αὐ {πὸ βαταθ {ϊπιο᾽ ; Ῥγοἄϊοαϊθ ἴῃ δρροβι μοι 

ΜΠ ὅ. ἰάοσην ἰθ οὐδοιι τπιρϑᾶ ἴῃ 06 βᾷπιθ ΨΥ. 

8, δ᾽ ἂν θεοφ. -- ψΠδΐονοι πιὰ θ6 ἀοβηοᾶ (45 ὃ ἄν) Ἰογοᾶ 

ὍΣ ὑπ ροᾶβ 15 αἰθὸ μαϊθα Ὀγ ὑπὸ σοάθ---ἰ.0. ΜΠδὺ οἠ6 σοᾶ ΙΟΥΘΒ5 

ἃ Πού ΠμοΥ Ὠδὔθβ, 

9. καὶ ἐκείνοις κατὰ τὰ αὐτά---56. προσφιλές οΥ ἐχθρόν. 

11, ᾧς οὐ ϑεῖ- 1.6, τησϊπξαϊ ἰπρ {πὸ νον ἐπαὺ {116 ραν 

οὐρμὺ ποῦ ὕο Ὀ6 Ρτθηοά, 

οὐ, 

οι 
ἰηρ 
γαὶ 

ΤῊ 

[ἢ 

4} 
ΠΏ 



ὈΟΥΠΌΡΒ 

6. οα80 

ΟΥ̓ ΪΟΙ : 

50. περὶ 

οἱ τἱρμῦ 

Υ νου] 
6). 9 
᾽ 

. 

ΘΏΘΓΔΙΙΥ 
Ὡς ΟἿΘ, 
Ἃ ΟἹ 15 

ὑμαὺ {16 

ῬΡοϑΙυ1ο1) 

ἄν) Ἰονοᾶ 
σοα ἸΟΥ͂ΘΘ 

)ρόν. 

6 ραν 

ΔΝΟΊΤ "δ. τὶ 

18, τί δέ; ἀνθρ ---' Μ9}1, ἀἰἃ γοι ον ᾿θαν ΔῺΥ ἡπανν ϑυθιο δ᾽ 

οἴο, 

10. οὐδὲν μὲν οὖν---᾿ ΔΎ, ΠΟΥ ὨΘΥΟΣ 5.0} οἷο. ΤΟ τι80 

οἵ μὲν οὖν 15 ὕο πιο ἢ νι ιαὺ μὰ 5 ροπθ Ὀθϑίουο, οἶμον βύσθηρίῃθῃ- 

ἴῃ οὐ αἰμιϊἰβίηρ ᾿ὐβ ἤογοο ἢ δ την ΘΘΠΘΙΆΠΥ θ6 γθηογοα πὰ 

γαϊ]ιον οὐ μόα γαΐζ]ιον; ὑμὰ5 Αθβο, 49. 1800. 

εἰ δ' ἣν πρεπόντων ὥστ᾽ ἐπισπένδειν νεκρῷ 

τάδ᾽ ἂν δικαίως ἦν, ὑπερδίκως μὲν οὖν. 

ΤΊΏυ5 ὑτδηβὶαἰοα Ὀγ Ῥιοῖ. Κοηποαν : 

“Ἡδᾶ ἐν Ῥοθα δὐ ἰο ροὺν Πα οι ΟΣ ὑπὸ ἀθαᾶ 

{μ18 μαᾷ θθθη Β0}γ, γοῶ, ᾿ὍΘΣ6 ποτ ὑμδῈ 750} ἄοῃο. 

ἘΠ ΡΟ ἄοοϑ ποὺ δΏΒυγου ὑΠ0 αΙΘΒ010}..᾿ Ηὸο χΟΡ] 165 ὑμπαῦ 

ΜΥΟΠΡΟΘΙΒ ΔΙ 5 Θηἀθανοῦν ὑο Θβθα}6 ῬΌΙΒΕμηΘῊΐ ; ὙΠΟ ΘἃΒ 

Θοοταίοβ μαᾶ δβκοὰ ΐ ἀπγομο τηδίηὐαϊηθα ὑμαὺ ἃ ἩΥΟΏΒΔΟΘΣ 

οὐ] ποὲ ἰο θ6 Ῥαμιβηρά, 

οὔ. οὐ τολμῶσι--- [Π00 πᾶγο πού {Π0 παγαϊποοά᾽᾿᾽, 

81. τὸ τίς---“ νἱΖ. ψἨΟ ἰδ. οἰο,᾽ {16 ψουὰθ 101. [Ο]]ΟΥ τό 

ἤοχχα {μ6 βιυδίδηνίνο. 

88, αὐτά γε ταῦτα...πεπόνθασιν ---' 16 ἴῃ {1185 ὙΟΥΥ͂ ΒΆΤΩΘ 

οαδ6᾽. 

40. τό γε κεφ.----ἰ 50 ἴὰν 85 π6 τηδίῃ Ῥοϊηὺ ῬΌ0Β5᾽. 

41. ἕκαστόν γε---΄ Θ611 ΒΘΥΟΙΆΪ οα80᾽, “ὙΠΟΘΥ 1Οἷη ἰδθὰθ 
δουὺ ραγύϊουϊανβ᾽ (θονγθί!). 

42. ἀμφισβητοῦσιν---50. ὡς οὐκ ἄδικόν ἐστι. ὙΤΠΟΥ δαπλῖῦ {16 

γὰ]6 πα πτοηράοϊηρ ἄθβουνθα Ραμἰβῃμηθηῦ, Ὀαὺ θην ὑπμαὺ 10 

ΔΡΡΙ 65 ἴο ὑμοὶν οὐ Ῥαν οι] αι οαδὸ. : 

ΟΗΛΡΊΤΒΗ Χ. 

«Βα, Βα γ}5 βοογαίβθβ, "ΠΟῪ ἄο γοὰ ΠΟῪ ὑπαὺ 811 {16 σοαϑ 

ἘΠ ης γοῦν ἐλ μοι 5 οἴθηθθ ομθ ὙΙΟΏ ἀθβουυοβ Ῥ οβθοαίίοιι ἴῸΣ 

λπγοΣ ὃ 

1. καὶ ἐμέ---" 85 Ὑ611 ἃΒ γουχβοἤ᾽, : 

α. Ρ, 
0 

ΠΘΒΟΘΟΝ πὔὔῴὖΦᾷΦΦᾶΦὖΦΦπὰϑπππππ{Ὁ 



““βσαεννονονονα τῳ εν δέν κνν με φρύςα 

ΤπΡ ΤΣ ΡΣ τ ΤΌΣ» διανς, ὌΡ ΣΡ": γεττοιανσόσαν ο ΟΡ ι 
τ ϑευδαιμαῦιν πονρδεῃς κβοποραησονε Ἀηροιδαεῤρνεηφηκις δ εὐφοτιτιν 

73 ΠΟΤΗΥΡΗΝΟ, Οηλρ, ΧΙ. 

8. ὃς ἀν---φίη68 {110 οδ86 ; ἯΥΘ Ἰῃδγ Τοη θυ “1η ὑπὸ [Ο]ο ίηρ 
Οἰγο δύ ΠΟΘΒ '", 

ὅ, φθάσῃ ταλ....πρίν.---“ αἰοα Ῥεΐογο᾽ ; Ηοχη. 11. χυὶ, 829, 
ἕφθη ὀρεξάμενος πρὶν οὐτάσαι. 

8, ἐπισκήπτεσθαι---110. “ἰο [811] Ὁρομ᾿, ΠΘΠ66 ἐο ργοϑβοοιιίο, 
ΜΙ ἢ σθη. οἵ ὑπ6 ομαῦρθ : 1.οι, 4}, 840, ἐπισκ. ψευδομαρτυριῶν, 
“ἴο ἱπαϊοῦ ἔοΥ ῬΘΙ] Υγ ". 

10, παντὸς μᾶλλον --- ΒΒ ΥΟα]ν, ἃ 5 ἃ πγαύθοι οἵἉ ἔδοῦ᾽. 

12, ἐπὶ σοφίᾳ.---᾿ ἴΟΥ νἱδάοιη ̓ : ἐπί ρἶνθθ {Π6 σοι ΟΥ̓ 
δαϑὲ8 οὗ [88 ῬγΔ156. 

18, οὐκ ὀλίγον.. ἐπεί---[ῃ9 οοπμποχίοη οἵ ἐποιρθῦ 158. δ8 
ἔΟ]]ονΒ : ὁ1ῦ ΒΘ6115 ἃ βουΐϊοιθ πηᾶαουίακίηρ (αὖ {115 15. ποῦ ΤΥ 
ἴΔ.}1) ; ἴον (ἐπεί) 1 οου]ὰ τηδ]τθ 10 οἸθαι ϑηουρῃ (1 γοὰ που] 
θπῦ 566 1{)᾽, ἐπεί 15 οὔθη ὑῃπ8 ϑοα 1 611}}0010 βθῃύθιιοοβ, ἩΠΟὴ 
ὑΐ6 ΒΘη86 γαπδὺ ὉΘ ΒΌΡΡΙ16α ἔγοτα [16 οοηῃίοχῦ ; οἵ, ὅ. 7. 

15, μανθάνω" ὅτι--- 1 566: γοῦ (μίηϊς, οὐο.᾽ : οἵ, 2, 10, 

19, ἐάν περ ἀκούωσι--ἰηϑἰοδα οὗἨ ἸαπρΉϊηρ αὖ Ὠΐμη, ἃ5 ΠΟΥ͂ 
αἰᾷ 1 π9 Ἀββθιλῦν, 2. 10, 

ΟΗΑΡΤΒΒ ΧΙ, 

Βοογαίοθ βαρροδίβ Π6 διηθηᾶθα ἀρ ηἱ οι, {Ππᾶὺ ρίοίῃ 15 αὐ 
αἷ {16 σοάβ Ἰονβ, δπᾶ ᾿τηριθύν μοῦ {Π6. οἷν μαΐθ, ἘΠ ΡΏχΟ 
ϑοοθρύβ {815 ἀθλ ]101, 

2, ἐνενόησα... σκοπῶ---πηοίθ {Π6 οἴδηρθ οὗὐἨ ἰθῃβθ: “Ὑὑ8 
ΒΟ γη6.. 84 1 μᾶγο Ὀθθη (απα 5011] ἃ.) οομβί ἀουϊηρ᾽ : {πὸ 
8.0}. ἀθηούθβ ὑΠπ60 τπουηθη α}Ὑ ΟΟΟΙΎΘη66. οὗ {16 ὑποιρ]ιῦ, ὑμ6 
ῬΥθθ. ὕΠ6 ὑγαΐϊῃ οὐἨ γοῆθχίου ΜΟῚ Πδ5. ὈΘΘη σοΐπρ ΟἹ ΒΠ06. 
ῬῸΣ τόδε ΘΔ] τα ῬΙΌΡΟΒ65 ἰο τϑϑᾷ τότε. 

6, θεομισὲς μὲν γάρ---ἰΠ6 δτριμηθηῦ 18. 85. 1}Ο]]ΟΥΘ :--- [18 
ΔΟΙΙΟΙ 1ΠηΔΥ, ἃΒ γοῖι βᾶγ, μ6 Παύθα ὈΥ ὑμ6 ροᾶβ ; ὑΠ|5, ΒΟΥΘΥΟΥΙ, 
ΝΘ ἰοιιηᾶ, σου ]α ποῦ ΠῸ]Ρ ἰο αἰβύϊηραϊθ Ρἱοὺν ὡηᾶ ἰπηρίϊοὺν ; 
ἴονυ νγὸ ἰουπα ὑπαῦ τ παῦ τγὰρ Παίο γ ὑπὸ σοῦβ υἱοἢὐ α150 ὃ 

Ιογι 
Ῥ]16 
ΥΘΡῚ 
Ο}]. 

Ὁ51ς 

ΟΥ̓ 



ον ίησ 

νὶ, 899, 

Ὁϑοοιΐο, 
ρτυριῶν, 

"Ἐ: 

σμπα ΟΥ 

ὺ ἰ5. 88 
οὗ ΤΩΥ͂ 
ι που] 
5) ΘΗ 

10. 

85 ὑΠοῪ 

ἰθ νοῦ 
ΥΡΏΧΟ 

6 {118 
σ᾽ : {1π0 
ἢ, 186 
) 5106. 

, ὑπτ 15 
ΟΥ̓ΘΥ͂ΘΙ, 
ὩΡΙοὺν ; 
4150 "9 

ΝΟΤΈΝ. 70 

Ἰογοᾶ ὈΥ͂ ὑμοτ, ἱ. 6. ΒΥ οὐμοῦ σοᾶβ. Τὴο μέν ΜΠ θεομισές 11ὴ- 

ῬΠ165. ὑπαῦ 80 ζαν ϑοοναύοβ 18. ψιβῃὶηρ ὅο ΡΤῸΘ ; ὑπο γ6. 15. ΠῸ 

ΤΟΡΌΪΔΥ Ὡροάοβὶβ τ δέ; Ὀὰὺ 6 μᾶγθ ἰηδίθαα [Π0 Βδομοχαὶ 

οὈ]θοίϊοπ ᾿ηὐγοάποραᾶ ὈΥ͂ ἀλλὰ γάρ. 

9. τούτου ἀφίημί σε---1 Ἰοὺ γοὰ ΟΥ̓ {Ε185᾽, 1.6.1 Ψ}} πού 

δὶς γοὰ ἴο 5οὺ οἡ ΜΙ ἐμ6 ρτγοοΐ οὗ 10. 

10. πάντες αὐτὸ ἡγ.---΄ 1οὐ τ σγαηὶ ἐ]ιαὶ 811 φοᾶβ μαΐθ βαο 
δὴ διούϊοῃ". 

11. ἀλλ᾽ ἄρα... ἐπανορθούμεθα--“ἄο 6 ΠΟΥ τηδῖζο {15 

οογθοίϊοηϑ᾽ 1.6. ἄο ἕο δρΊθ6 ἴο ρμυὺ [15 ἔουαχσὰ ἃ8. Οὐ 

διηθηᾶρα βὐαἰθχηθηῦ ὃ 

14. οὐδέτερα ἢ ἀμφότερα --- ποῖ [Πο᾽ {Π|6 ΟἿ19 ΠΟΥ {110 ΟΥ̓ΠΘΥ, 
ΟΥ Ὀοΐὰ οὖ ὑμ9 βΒ8 116 {11η6᾽. 

18. τὸ σόν--ιοᾶ αὖ ἰ6 αἰϊίποι. τοῦτο ὕποθ. “Μ10Π {118 

δοβαχηρύϊομ᾽ἢ᾽ : ὑποτίθεσθαι, ἰδ ὑο ΙΔ. ἀΟΝΏ δ 8 ἃ ὈΔ815 ΟΥ̓ ῬΥΘΙΔΪΒ8 

ἴοΥ ογ)6᾽8 Οὐῦῆ, ΔΘ τηΘηΐβ. 

96. ἀποδεχώμεθα ---᾿ δοοορύ᾽; οὗὐἨ Ῥοΐπῃρ Βα βῆρα νυ], ΟΥ̓ 

δατηλυὐϊηρ [86 ὑγανῃ οἵἨ δυραγηθηΐβ ΟΥ Βα! ΘΉΪ8Β : Ῥμδαά. 92 Π, 

μήτε ἐμοῦ μήτε ἄλλου ἀποδέχ' ὡς ἡ ψυχή ἐστιν ἁρμονία ; ΑΥ, ΕἸ]. 

1. 1 (8). 4, μαθηματικοῦ πιθανολογοῦντος ἀποδέχεσθαι, “ἴο ὈΘ 

5ο βῆοα τὰ ἢ ρυόρθὉ ]6 (1.6. ποῦ Θχδοῦ) υθδϑομίηρ ἔΌση ἃ ΤΩ Π0- 

μιδ ]ο!ιλ᾽, 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙ. 

Θοογδίοθ ΒῃονΒ ὑπαὺ Ῥἱοὺγ 15. ποὺ ἰάθηύίοαὶ τὶν ἦν παὺ {10 

δοᾶβ Ἰονγθ.ἢ 

2, ἄρα τὸ ὅσιον--- ἰ5 1᾽ Ἰογοῦ ὈΥ ὑΠ6 ροἂβ Ὀθοῶθβθ ἴὺ 18 

Ῥΐουβ, ΟΥ 15 10 ρίουβ θϑοδῖιβθ 10 18 Ἰογϑᾷ ὮὉΥ {16 ροῦβ᾽)᾽ {ΙΒ 19 

{μ6 ἢχρθὺ βίϑρ ἴὰ ὕμο δυραϊηθηΐ. 

4. οὐκ οἵδ᾽ ὅ τι---1 ἄο ποὺ Κηον δῦ γοὰ Τηθδη΄, 

6. λέγομέν τι φερόμενον --᾿ γχ6. 1156 ὑΠπ6 ἰθγτη8. σιουοῶ διηᾶ 

ἡηουΐηρ": οἵ. Ῥγοίαυ. 882 ἃ, ἀφροσύνην τι καλεῖς; 615 6760 ἃ 

ἐπίῃ σοὺ 6811 [Ὁ] ̓ φερόμενον 15 Βύγ]ΟΥΥ “ θοΐηρ τηογοα᾽, οΟΥἉ 1η 

οΟἸᾶον 1 ηρ 15}, α πιουΐης, ἴηι πιουΐηψ. 
0----ὦ 



πρκοκων τε} 

μειφυμῥουνα ρον αι 

74 ΚΟΤΗΥΡΠΙΝΟ. ὕπαρ, ΧΊΙΠ]. 

8, ἡ ἕτερα--- (γοι! 566) ἴῃ ψ]αῦ γοθρθοῦ ὑπΠ6 0 818 αἰ ουθηῦ", 

18, πότερον τὸ φερ.---᾿ 15. ὑπαὺ ΜΠ ]ΟἿ 15 ἡ πιοίΐζοη, 80 οδ]]οα 
Ὀδοδιιθ9 Ὁ 58. δοίη πιουθᾶ; ΟΥ τοῦ ΤΠ6 ἘΠΡΊ]15 ργθβοηῦ 
Ῥδβθῖνα ἰβ. ΔΙΑ. δὴ ΔΥναΥ ἃ ἴθηβθθ, πα ΠηΠ6 ΔΌΒθΘποΘ οὗ 
1ΠΠΘΧΙΟΏ ΤηΔ ΟΡ 1 αἸΠΠοα]ὺ ὕο ἰγδηβ]αΐθ βα9} ἃ αἰβύϊποίΐο 85 
ἐμαὺ Ῥούνψοθη ᾧερόμενόν ἐστι ἃ φέρεται. Τὴ6 αἰδύϊηούοη 
18 τηϑιθ ΟἸΘΔΥΟΥ ΜΉΘ γὸ σοῦ π6 θυ θεοφιλές Βυυ δύ αὐοα ἴον 
φιλούμενον ὑπὸ θεῶν. Τὴ ἴαοῦ ψ͵ τησϑῦ ΘΟμΒ] θ᾽ φερόμενον ἃ 
Θααϊγναϊθηῦ ἴο 81 δ ]οοὔϊνο : νγ6 πὰ 0 ΒΈΊΡΡΟΒΘ ἃ απθϑύϊοη ἴο 
ῬὈ6 ρυῦ μ8: ΨΥ ἄο νγ οὉ}} ᾧ {πϊηρσ φερόμενον ὃ ΔΉΒΊΥΟΥ, ὅτι 
φέρεται. 

1ὅ. οὐκ, αλλὰ διὰ τοῦτο--- ποὺ (Ὁ βοῖηθ ΟΥΠΟΥ ΥὙΘ8ΒΟΠ), 
Ὁπὺ ἴου {Π|ἰ5.᾿ 

19. οὐκ ἄρα---“ἃ {Πἴηρ 15 ποὺ βθθὴ Ὀθοδῖι8θ ἰύ 15 Ὑ]β1016, θπὺ 
ΘΟΒΥΘΙΒΘΙΥ, Ὑἱ810160 ὈΘοδΒ6 1ὑ 15 Βθθῃ᾿ (Τονοί!). 

80, οὐκοῦν. . ὑπό τοῦ---[Π6 ποχὺ βθρ 1 {Π6 δγραπηθηῦ :---ἰΐ 
ἃ ὑμίπρ 15 Ἰονϑᾶ, 10 τη δῦ 06 Ἰονοθὰ ὃψ βοηιοί]ϊη,. τί ἐστιν, “15 
Βοιηθυ ἰησ᾽; ὕμθ δοοθηῦ 15 ὑπο ὈδΟΙς ἔπ ὑπ 6 η {10 
ἐστιν ΟἿ [Π6 Ῥτθοοᾶϊηρ ψογᾶ, πάσχον, 5. 1} 6 75 βοτηθίἱηρ,, 1.6. 
εἰβ θΡϑίῃηρ ἄομθ βοῃιθύῃίηρ ἰο᾽, πάσχω 15. 6 σοηογαῖ ῬΦΒΒΙ͂ΥΘ, 
1.6. {Π6 ΘΟΏΥΘΙΒΘ οὗ ποιώ. 

88. ἀλλο τι φιλεῖται.--“15. 1ὁ ποὺ Ἰονγοᾶ}᾽ ἄλλο τι 15 ΠΕΙῸ 
θη ἕο ἄλλο τι ἢ; ξεπυοηη 2 11. “ ΔΗ Ιησ 6186 ὑπ (015) ὃ 

47. τὸ θεοφιλές---Ππ8 Βπυδ)θοῦ οἱ [π6 βϑῃύθηοθ 15 ἴοι πᾶ ἴῃ 
{86 ὑνο οοποϊααϊηρ ουΒ. τὸ θεοφιλές. ΤΏθθ06 ψοχᾶβ, ὑποιρῇ 
ὑπουρῃ ποὺ μανθ ὯῸ τηδησβουϊθῦ δα ΠΟΥ, ἃὺΘ ΔΌΒΟ] αὐθὶν 
ὨΘΟΘΒΒΔΥΥ͂ ἴο ὑΠ0 βθη86. 1Π6 δυρυχηθηῦὺ 15 88 1Ο]]ΟΥ͂Β : 

τὸ θεοφ. ἰΒ φιλ. δ! θεοῴ. Ὀθοδιι86 ἰὐ 15 Ἰονϑᾶ Ὀγ {πὸ σοάβ : 
Ῥαὺ τὸ ὅσιον 15 ποὲ ὅσιον ὈΘΟδιι56 1ὐ 15 Ἰονϑα Ὀγ ἐμ ροὰβ ; 
ὑπογυίου τὸ θεοῴ. 15 ποὶ ὅσιον ὭΟΥ 15 τὸ ὅσιον θεοῴ. 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΧΙ, 

ΤῊ15. ἀρἤηϊίοι Ὀοίηρ απϑα βίδοίουυ, τ μαῦὺ ἰ8 τὸ ὅσιον ἢ [18 
1ὺ 7αϑύϊοο Ὁ Τὸ 18; ΟΥ τύ! 6 } ἃ ρατγὺ οἱ 7Βύ106, 

2, αὐτῷ τούτῳ τῷ.-- ΒΙΠΏΡΙΥ ὈΥ Υἱγύας οἵ (8 θοίΐπρ [« γοα᾽; 
ααὐ. οὗ [πο μιβύχαχηθηΐα! ολ80. 

διο ΘΟ... 

ὦ ὦ να “0. 



ογϑηὐ"᾽, 

) οα] οα 
ρῬγθϑθηῦ 
06 οἵ 
[10 895 
ΠΟ ΟΉ 
ἰοᾶ ἴον 
ενον ἃ 5 

ΘΟ ἴο 
Ὑ6 1, ὅτι 

ΘΔΒΟΠ), 

Ὁ16, Ὀπὺ 

εὖ :--ΟἸ ἢ 
τιν, “15 
ΘΠΟΙ 10 
ηρ,, 1.6. 
ΒΒΙΥΘ, 

15. ΠΘΥΘ 
(15) ὃ 

απ 1η 
ὑποιρὴ 
Ο] αὐ ον 

οὐδ: 

ἰβ : 

ΝΟΊ 15. 7Ὁ 

ὅ. εἴ γε ταὐτὸν ἦν---“ πα ὑπο Ὀθθη ἰἀθηυοαὶ᾽ : ὑπὸ ἔογοο 
οὗ {π15 ΠΥΡού 6515 θχύθηαβ ἰο Πη9 10; βαθογαϊηδύο ἴο 10 16 ὑνο 

αἰ ον ϊνθ οαβ68, εἰ μέν... 11π6 6, διηᾶ εἰ δέ... 11η6 8, θοίἢ οὗ ὑμθιι 

οἰνίηρ ἰπδάτη ββι 016. ΘΟΠΟΙ αἰ οη5, δα οοτα] οὐ] ηρ; {π6 γοαιμοίϊο 

«ὦ ανοιγάμηι. ΤῈ ἱπιρουΐθοῦ ἔθιιβοθ ὙΠ ἄν ἀθποίθ δῦ τὐουυ 

Ππαῦο ϑοοη, {π6 οα86 1 ὅσιον δι θεοφιλές ὝΘΙΘ 06 βᾶ1η6. 

ΤΊ δὐραχηθηῦ ΤΥ 6 ὑΠπ5 ΤΟΡΥΘβθηϊϑᾶ : 

1οὺ τὸ ὅσιον Ξ-- τὸ θεοφιλές : 
{Βθη (1) τὸ ὅσιον 15 Ἰογο ὈΘοΔΌΒ6 10 15 ὅσιον : 
{πογθίουθ 8150 τὸ θεοφ. 15 Ἰονθᾷ βθοδῖιβθ 10 15. θεοῴ. 
ἀρδΐῃ (2) τὸ θεοφ. 15 θεοφ. Ὀθοδιιθθ ἰῦ 15 Ἰονθὰ ὈΥ {Π0 

δοάβ: : 
ἐπογϑίοσο 8150 τὸ ὅσιον 15. ὅσιον ὈΘοΟδΆΒΘ Ὁ 15 Ἰογθᾶ ὈΥ 86 

θοα5. 

ἐν. εἴ γε...εἰ μέν---ἴον {158 ἀουθ]6 ᾿86 οὗ εἰ, {Ππ6 βεοοπᾷ 51}- 

ογάϊποϊα ἰο {πὸ ἢχϑύ, οἵ. ΤΠποαοὶ. 147 ἃ, εἴ τις ἡμᾶς ἔροιτο....εἰ 

ἀποκριναίμεθα αὐτῷ...» οὐκ ἂν γελοῖοι εἶμεν ; “ΒΌΡΡοΒίηρ, ΒΟΙὴΘ 

ΟἿ6 ϑκθά τι8 ἃ αποβίΐομ, ἔπθη 1ΐ 6 ρῶνθ ᾿ἷπὶ Βι0 ἢ πα βῦ0ἢ 

8 ΔΏΒΜΟΥ, σου ᾷ 10 ποῦ βθοῖὰ αρβυχα δ᾽ ϑ δ! αμηι οἰδθ8 βουθγαὶ 

ΟΣ ᾿μϑύϑοο8. 

7. καί.--(Πο αἷθο᾽, 1.6. 0818 σπου] ὩΘΟΘΒΒΑΥΥ [ΟΙ]ΟΥ͂Σ; 

Β0 850 11ὴ)6 9, 

19. οἷον φιλεῖσθαι---' Βαοἢ! 85 ἰο Ὀ6 Ἰονοᾶ᾽: Ῥγοίαφ. 880 ο, 

ἔστιν ἄρα τοιοῦτον ἡ δικαιοσύνη, οἷον δίκαιον εἷναι. 

14. ὅ τί ποτ᾽ ἔστι-- ἶῦ}} ἐρωτώμενος Ξε γὈγαΐιι8 τὸ ὅσιον 

αιιϊᾷ 5.1. τὴν οὐσίαν, “105 ΘΒΒθῃοθ᾽, ᾿μαὺ 10 ΥΘΔ}}Υ 8. 

15. πάθος δέ τι---᾿ Ξοιηοὐ ἰηρ 101. Ἰοΐα}15. 10᾽, Βοιηθίίηνσ 

ἄοπρ ἰο ἰδ; [ατύμου οχριαϊπμθᾶ Ὁ. ὅτι πέπονθε τοῦτο, “ΠΔΙΊΘΙΥ 

{παι ἐμὶβ 15. ὦ οομάᾶϊθοι οὗ ὑπ ὅσιον, ὕο Ὀ6 Ἰονθὰ ὈΥ ἃ}} ὑπ 

δοᾶβ᾽. 1 πᾶν νυϊίθη ὅτι ῃηβιθαὰ οὐ 80 ΟΥ̓ΔΙΏΔΥΥ ὅ τι, 88 1 18 

ῬΙαΐπ {πῦ τοῦτο 18 ὑμ86 δοοιιβαύίνγθ αἰνοι πέπονθε, ὙΏ116 τὸ ὅσιον 

15. Π6 σαὐ]θού. 

17. ὅ τι δὲ ὄν--- 80. τοῦτο πέπ. " ὑοΐηρ ιὐ]ιαὶ ἴθ ἰΒ ἴῃ ἐδίβ 

οὔδο, γοὰ Βᾶνθ ποὺ γοὺ ἰο]ᾶ Ὠ1θ᾽ : 1.6, γοῦ Πδᾶγθ ποῦ ἰο]α τὴθ 

υἱπαὶ ἐξ 16. ΤΏ βαῖαθ οομβίγπμούΐοῃ 18 Γϑρθαύθα Ὀθίον, εἰπέ...τί 

πότε. . φιλεῖται. 



10 ΟΤΑΥ͂ΡΗ͂ΜΝΟ. παρ, ΧΙΠΙ, 

19. εὔτε ὅ τι δὴ πάσχει---" ΟἹ βυΠἝογ5 ΜΠ αύουου 10 ΤὩ. ΘΠ ον 
--ΙΟΥ γῸ 1} ἢοῦ ἀαδυγ 61 ὡροιῦύ ὑμπαύ᾽, 1.6.1 ἀο ποὺ οἂτθ ἡ μαῦ 
πάθος Ὀ6ἴ4]15 1 : 1 ψαηῦ ἴο Κηον ψηδὺ 1ὖ 15. 

28. περιέρχεται ---“ ΘΟΥΊ65. Του η᾽, ὑο {Ππ6 βϑῖλθ αἰ Ποα]ύγ, 
ὃ ἂν ὑποθώμεθα, “ ψΠηδΐονοΙ γ6 ἤᾶνο Ἰαϊὰ ἄονῃ᾽. ΤῊΪΒ 15 ἃ ΘΟΥ- 
γϑούϊοῃ ἄπ ὕο ϑύθρῃθηϑβ, δῃᾷᾶ δἀορίθα Ὀγ Βθκου, ον προθώμεθα: 
οὗ, ὑποθέμενος, 11. 19, πα ὑποθέσεις Ἰηἶν, 11η6 81. προτίθεμαι 185 
ἴο “Ρυὺ ἰοΥ γα ΟΥ̓ ΡΥΟΡΟΒΘ᾽. 

20, τοῦ ἡμ. προγ.... Δαιδάλου---Παρᾶδ]ια τὰ ἃ βου]ρίου, 
οἱ ποι {Π6 βου ψγὰ5 ὑο]α ὑπαὖῦ π6 τηδᾶθ ἤστγοϑ ψΏΟη οου]ᾶ 
ΤΟΥ͂Θ : ἃ Ἰοροῃᾷ ἀππθ, δοοογαϊηρ ἴο γαὐομδ]δύβ, ἴο ὑπ6 ἔαοὺ ὑπαὺ 
Ὧθ ἢγβϑὺ σῶν ΠῚΒ. ὑου τα 8 οἷν οὗ 1186 δια τηοίΐοη. ϑοογαΐθβ, 
ὙΠῸ ψὰ5 ὑυοπρηῦ πΡ ἴο {Π6 ογαῖ οὗ ἃ βύδὑθαδυυ, οἱαίτηϑ ΤΠ θάδ]τϑ 
οἡ ὑπαὺ δοοουηῦ ἃ85 δ ϑηοθβίου : οὗ, Αἴ6. 1, 121 Α, τὸ ἡμέτερον 
οννεἰς Δαίδαλον... ἀναφέρεται. 

27. τὰ ὑπὸ σοῦ λεγόμενα --᾿ γΟΌ ΔΥρτηΘηὖ5. τηϑὺ Ὅ0. {Π6 
Βαμα ουκ οὗ Ῥδεάδιαβ᾽; 1ζ ΠΟΥ Ψ11 ποῦ βἰδμᾶ 5.111, ἃ5. γοὰ 
ΘΟΙΏΡΙΔΙΏ. 

ἐδ. εἰ ἐγὼ ἐτιθέμην.--- Ποᾶ 10 Ῥθοη Τ πα αὐξογοᾶ {Ποιὰ δηᾷ 
Ῥαὺ ὑπο ἴῃ Π15 Ῥοβιυ]οη᾽ ; ἐτιθέμην 5665. ἴο ΔΡΡΙΥ οἰὐπον ἴο 
Ἰαγῖηρ ἄονγῃ δι ὐσαχηθηῦ {(-- ὑποτίθεσθαι), οΥἨ Το ρῥαυδίίηρ ἃ 
ἤρα ἴῃ 108 ῬΥΟΡΘΥ Η]806, 

28, ὡς ἄρα-- -ὙΟΥῪ οἷξοηθ τἱϑορᾷ ἴῃ απούϊηρ {1|Ὲ ᾿νορᾶβ οἵ 
δ θυ, ῬΏΘΥΘ νγθ βῃου ἃ ΘΕΏΡΙΟΥ ἰηνθυύθα δουηγηδθ, καὶ ἐμοί, 
1.6, ὕπαῦ 1 ἴοο, {πκ6 Τϑωθάδ]ιθ, τη ϑῖτθ τηουϊηρ ὑΪηρ8. 

87. ἐντυθείς.--ὰ5. γὸ ἰδ]ς οὗὐἠἨ ὦ βοιι]ρύου “μεαῤίΐπρ 116 Ἰηΐο᾿ 
ἣν Βἰααθ, 

88, ἐμοῦ γ᾽ ἕνεκα ---“50 [7 848. ΘΟΠΟΘΟΘΙΏΒ Τη6᾽ : Γιαῦ. }61" Ἠϊ6 
χιυάοηη. 

40. ὅσῳ-- ὕγ δρβίταϊ]αλίου ἕο (Π6 Ῥγοοθαϊπρ τοσούτῳ, ΜΏΪΟΘΙ 
5. ΤΙ ρΊ ΤΥ τπιϑοᾶ υἱὉἢ {Π|6 σοτηραγαύγθ δεινότερος: 180. “ηη. ΧΙ], 
11, φιιαγυΐο ἰσπαγα αν) 18 απο ἰοϊογαΐίονα, “ Θ ΤΟΥ͂Θ ΟΡ ]Δ: 
8.5. ΠΟΥ ογ6 ἢονο]᾽; οἵ, δύ! δάχη, 

40, ἅδην .---56, ἔχομεν, “ΘΩΟαρ οὗἩ {π|5᾽, ἄδην δᾶν. Ξεϑα ϊΐϑ ; 
ἦγ. ΟἾ580], ἀδέω, 10 8αἰϊαΐο, χὰ ἄδος, Ηοχη. 11. χὶ. 88ε ἘῸΣ 
ΘΟΟΠΒΟΥ, οὗ, Α6501.. 4. 828, ἄδην ἔλειξεν αἵματος, “Ἰορροᾷ ἷβ Η]] 
οἱ μ]οοᾶ᾽, 

δ ὦ. “Ὁ 
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Ἰοα]ύγ, 
ἃ ΟΟΥ- 
ὠμεθα: 
ἐμαι 18 

ΠΡ ίοΟΥ, 
. οοὐἹὰ 
οὐ {ποῦ 
οΥαΐθϑ, 
Θἄα] 5 
κέτερον 

ῃο [86 
ΔΒ γοὰ 

τὰ δ 
πον ἴο 

[σ᾽ 8 

"5. οὗ 
ὶ ἐμοί, 

Δηΐο 

061" Ἠϊ6 

ὙΠΟ ἢ 
ἰγι. ΧΙ]. 

ΟΡ Ϊδ1; 

-δϑα ῖϑ ; 
ἘῸΣ 

Ωἷβ Π1] 

ΔΌΤΕΚΒ. ΠῚ 

47. τρυφᾶν--Ἰ|ὖ. “το ὍΘ6 ἀο]οαΐθ απ βοἰΔαϊσουῦ᾽, οἱ 

{ποθ6 ὙΠῸ Ῥᾶμηρον ὑμθιιβθὶνοϑ ΜΠ Ἰαχυγίουβ Πνίησ : ΠοΥΘ 10 

ἸΠΘΔῈ5 ἴο Ὀ6 ἴο0 Ια οὐ ουαὖ οἱ οομαϊ οι ΤΟΥ͂ ὑμ6 ἰδβῖκ, {10 

ἃ ᾿δῇ ἴῃ θα ὑχαϊηϊηρ ΟΣ ἃ Τ806, 

48, ὅπως Ἔν...διδάξαις--ἴὰ σπθαὺ τὰν γοι ηυϊρ 7 ἰδαο, 

ταθ᾽ (50. { γοῦ 6Π058) : ἄν 15 ἴο ὯΘ ὕαίκοιι ΜΠ {π6 νοῦ. ΤΏΘ 

οἷα τϑαᾶϊηρ νγὰ5 διδάξῃς : ὅπως ἄν που] [Ὠ6ηι Ὧ6 ὑδίτθῃ ἰοσθύμο 

το ἴη ογᾶου ὑπαὺ᾽, Μ 1 500]. 

50. πᾶν τὸ δίκαιον ὅσιον---ϑοογταίο5. 8518. 1 αἷ ὅσιον 15 

δίκαιον : ἘΠ ΡΏΥΡΩΤΟ 5808, γ68, ϑοογδίθβ δοχῦ α5 15 1 αἱ δίκαιον 

15 ὕσιον οΥ ποῦ. ΕΠ ΥΡὮΙΟ ἴαΐ]5 ὕο ΤΌΠΟ {890 αποβύϊοῃ, πᾷ 10 

5. ΒΟΙῺΘ ἔΐπηθ θοίοτθ ϑοοσαῦθβ τω 8. Ὠΐπη 568. ΒΒ τηθδηϊηρ. 

Α ἴαχαηἶαν Π1πρέταθι οι ΚΠ ΟΥΒ 1 δῦ ΟΠ06, 6.8. 8 Υ6 411 ἄοσβ δη1- 

1ὴ815) Υοθ. ΤΏΘη 816 811 δῃϊηη8}5 ἄορ; ΟἹ ΒΟΙΩΘ ΘΏΪΠ1815 

ἀορβ δηᾷ βοῃλο τοῦ ὃ : , 

μά. πὸ 8έ τι.--- ἴπο οἱ ΒΌΎ γα οἱ ἰδ, σι βαίονον ὑπὺ ΤΩΔΔΥ 

Ῥ6. καί ΘΙΡΠ851Ζ65 ἄλλο. 

ὅθ. καὶ μὴν νεώτερο----' ἃπηα γοῦ γοιῖ Δ1Ὸ )ΟΌΠΘΟΥ ἰμδη Τ᾽; 

απ {πογοίουθ γοὰ οαρθῦ ο 06 Ὀούίου ὉΪ6 ἴο "6605 τ0. ϑοούαῖθϑ 

ῬΙαγθ οὐ ΕΠ ΠΥΡΏΓΟ᾽Β. ΔΏΒΥΘΥ [μαὺ 6 15. ποὺ δ᾽ ᾽: ἰο ἠοϊίοιυ 

(ἔπεσθαι). 

58. ξύντεινε σαυτόν--- Ρ0]1 γουγβο!ε ἐοροῦμοῦ ᾿, καὶ γὰρ 

οὐδὲ χαλ., “Ὀοδίᾶο5, 10 15. ποῦ παγα᾽: οὐδέ γιοῦ οἴὔοη τε αἶδοὸ τοί, 

ΤΑΙ Υ ἐπδη ποὲ οὐόπ; [86 Βᾶτηθ 15 [18 θ856 ΜΙ π6 χιιϊαοηλ. 

600. ὁ ποιήσας---[Π086 ὙΟΥΒΘΒ ΔΥΘ οοΥΟΥΪΥ βὐαϊοα ἰο Ὁ 

ἔγοχη [89 Ογργία, [6 Ηγϑὺ ἴῃ ὑπὸ ογᾶθν οὗ {π6 ϑυθηΐβ ΜΏΙΟΙ 10 

γοϊαίθᾶ, οὗ ὅμπο Ῥοθίῃβ ΜΈ ΐοῖ. ἑουγηθα {116 Ἑρίο Ογοῖθ, Τὺ ἀ6- 

βουϊθοα ἐπ6 ρϑυϊοὰ δηξθοθάθηῦ ἴο {Π|0 ΠΙαᾶ, Ιὑ ν5 δὐϊεϊθαιϊοα 

ὍΥ [16 ΡΥ ΔΙ ΔΤ] ἴο ΟΙΆΒΙΠῸΒ οἵ Ουρι. 

66, πενίας---{π ῬΙΌΤΑΙ ἱπΡ]165. αἰ οσομὺ ἰμβίδ 608 οἱ Ρο- 

νου: 80 Οἵο, Μη, 20, 12, φγηουϊποΐα ηυιϊα8 ὑοπαϑ8 σγαϊίαϑ8 

ΜῈπγοπαο αἰζιἰ, “ ὯΪΒ Ῥχουΐμοθ βαϊηθᾶ ἴον Ματοπα ᾿μἤἔπθη 0 

ἐγ, πιάηῃ! αιιαγ 678 ᾽. 

40, εἶναι----50. δοκεῖ, 

78, ἐπὶ πλέον---50. ἐστίν, 15. ΥΔΟΥΘ οχίθηβίνο᾽: 6ὁγ}6. 4δ8 Δ, 

ἐπὶ πλέον δύνασθαι, "ἰο Ὀ6 οἱ ἔα μου γαϊπθ᾽. 

78, περιττόν-- οὗ πὐπτηθον, ὁ οὐ ᾿, ΟΡΡ. ἴο ἄρτιος, “ΟΥ̓ΘῊ ἦ. 



ἐμριείμημνα, δϑιϑ. τ 

τοιδνάμοζν 

“ακβλ νυ ϑαζορηνναραυνν τὶ τοτοξ ξῳ Ἰπεν ἀουυξονουκυ ρῶν ᾿ 

-.Ὶ᾿ ΟΡ ΧΟΡ Ο, μᾶρα. ΤΥ, Ἀν 

ΟἩΛΡΤΙΙΝ ΧΙΥ, 

ὙΥλ αὐ γατὺ οὗ ἡπιϑύϊοο 15 γ᾽ ούγ» ἘΠα 0] 10 ΔΟΙμ65 1 ἃ5 ὑπαὺ 
Ῥαγὺ 10. ΘΟΠΟΘΙ 5 {16 ΒΟΥΥΪΟΘ οὗ {πὸ σοῦ, 

8, εἰ υὲν ἠρώτας.. εἶπον ἄν --- παᾷ γοὶ 66 ὩΒ]ηρ 1η6...1 
ΒΒ τα (αὐ 0566) πᾶγο βαϊα᾽: Δίογιο 728, τί ἂν ἀπεκρίνω μοι εἴ σε 
ἠρόμην. ΔΥΏΘΩ πο δου, ψἱ ἢ ἀν {Ππ|15 [Ο]]ονγ5. εἰ 1 {16 ἰτη- 
Ῥουΐθοῦ, 1 ἀθηοίοϑ μοῦ που] ἤᾶνρ [Ὁ]]ονγοᾶ “βύα τη, οὐ ἀπὸ 
γ αὐ] ἰούα οὐ τηουηθηίο᾽:; 560 ϑία Πα ατα, πᾷ ἀοοάνίῃ, Μ]οοαβ 
αἸιἃ Τοη868, 8 409, ἢ, δ, 

06, σκαληνός- ἴν, σκάζω, ἰο Τίηιρ, 110. μαϊεΐησ : ἌΘΠ66 τρίγω- 
νὸν σκ., ὦ ὑὐ]8 016 1 τὐιοχιιαὶ 5165 : ορρ. ἰσοσκελές, ΜΙ 
ὁηιιαὶ 160,8 ΟΥ̓ δἰ(168.; Τίηι. ὅ4 Δ, ἩΘ16 ὑπ Ἰαηρτιαρθ οἵ ρϑοιημθίυυ 
15. ΡΡΙοα ὑο υ οΥ, τι ἢ βθηβ6 οὗ οὐ δηα δυο. 

1δ, τὸ περὶ τήν-- “ΘΠ ]οοῦ, ἴῃ ΔΡΡΟΒΙ οι. τὶν τοῦτο τὸ 
μέρος : ἴπ6 Ῥηθαϊοαίθ οὗ {Π6 βθῃΐθηοθ 15 εὐσ, τε καὶ ὅσιον. 

10, θεραπείων --- ̓  ΒοΥν]ο6᾽ : {16 τι586 οὗ [15 πον ἸΏ γον οα 
Ἐπ ΠΡ γο ἴῃ. ἔγθθ αἰ ΠΟ] 0165, ἃ5. 10 156. οὴο Μ 10]. 185. οὗἨ ὙΟΥΥ 
146 ΔΡΡΙοαύϊοη απ 18. ϑιηρὶουοὰ ἰο ἀθηῃοίθ Ὑουῦ γϑυΐοιιβ γοὶα- 
ὑϊοῃ 8, 

(ΗΑΡΤΒΙΝ ΧΥ. 

Οἱ ν]ιῦ ταὐ16 15. {Π|5 βουνοῦ Νοὺ 1|κ6 πὸ οαὐϑ οἵ δηὶ- 
1815, ὙΥ}1101) ΔΙ 15 αὖ {1160 πη ργυονοιηθηῦ οὗ {110 ϑιϊμια]β, μαῦ Βα ἢ 
Ὁ 5. ΒΙΆΥΘΒ ῬΔΥ ὕο ὑΠ|6 17 πα βίουβ. 

ὅ. λέγομεν γάρ που---“ γὸ ῃθῶπι, νοῦ Κηον---Ὑ6}1, τὸ Βα, 
ὁ ΘΧΔΏΡ]Θ᾽, οογαΐοβ νὰβ ὡροαὺ ἴο ἀθβουῖθο μοῦ πὸ τηθαηῦ, 

υαὺ βίορϑ βῃογῦ ἃιηᾷ οχρ]αἰῃβ ἷ5 ἀυ Ὁ ὉΥ ἃ Βουῖοβ οὗ φιαθϑύϊοῃβ. 

9. ἱππική---βΒο, τεχνή. ΤΏΘ ἢυθὺ β6η86 ψἘ 6 βοογαίοθβ ρτο- 
ῬΟΒΘΒ ἴο αὐΐαοὶ! ἰο θεραπεία 15 {πη οα76 απὰ αἰξονέϊοη, Ὀοβίονγοᾶ 
ΟἿ ΦΗΙΠ.Δ]5. ὈΥ͂ ὑΠο56 γῆ ΚΟΟΡ ἃπᾶ τηϑηδρθ ἐμθῶι. 

18, θεῶν---80, θεραπεία ἐστί. 
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22, οἷον τοιόνδε-- 5016 ΒΝ μη ἃ 5 {Π|8, ἴῸΣ ΟΧΔΤΏΡΙΘ᾽ : 

{116 ψουἂβ 76 ἴῃ Ὡρροβίθοι 1} ταὐτό. 

87, ἀπεργάζει---“γοὰ ΤΩ ΚΘ, τϑηδογ᾽; ΘΒΡΟΟΙΔΙΠΥ πδοᾶ οἱ 

{10 τοϑαϊὲβ ργοάποθᾶ ὈῪ ΔΩΥ ἃτὺ ΟΥ Βγβύθῃι, Θ. 8. οἀποαί!οη. 

471. ἥνπερ---“(Π6 ὙΟΙΥ Βοινΐο6 Ὑ10 Β᾽ανθ8 ΡΥ μοὶ» 

γηαϑύθτβ᾽, Θοσμαΐθ 800, : Β0 οἔθῃ 86 υἷ)6 86Υυϊ{ιι{ 61}. 

49. ὑπηρετική---“ ΤΑἱηἰβὐοΥἹὩρ᾽ ΟΥ̓ ΒΟΥ] 0Θ816᾽, 56, θεραπεία, 
ΟΥ̓ τεχνή : {πΠ15 ποσὰ Ὀοΐηρ τι8θἃ οὗἉ [16 “τα ἰβύγα 068 ΘΙ ρ]οΥθα 

ὈΥ αὐΐβ μα ογαΐβ σΘμ γΆ]]Υ, ϑοογαύθβ Ῥα 7218 ἘΠ ΠΡ ΏτΟ 50}}} 

ΤΊΟΤΘ. 

ΟΗΛΡΤΊΤΕΗΝ ΧΥ͂Ι, 

ὙΥΠαὺ ἄο {π6 σοᾶϑ οὔἴθοῦ ὈῪ {π|8 ταϊηἰδύγα οη) ὙΠΟΥ ὈΘΒΙΟΥ 

411 Κιηᾶ5 οἵ Ὀ]οββίῃησβ ἴῃ σϑαῦϊία] ἴῸΥ ῬΥΆΥ ΘΙ ἃ ΒΔΟΥῆ06, 

1. ἡ ἰατροῖς ὑπ.--- [16 Βουνΐοθ ὙΠΟ} τη] ἰδίου [0 Ῥῃγ- 

βἰοίδιηβ᾽, 1.6. {Ππ6 γαυΐουβ ΤΟΒΟΙΤΌΘΒ ὉΠ ΡΡΙΔΠ 605 οἵἨ ὑΠ6 ἢ):68]- 

ἴπρ αὐ, Ὁ. [16 80 οὗἨ νι ῖοῖι {π0 Ῥηγβιοίδῃ ΒΟΟΘΟΙΏΡ15Π65 Ὠ15 Θμᾶ, 

80. πλείονος ἔργου ---΄ ἃ τιαύον οὗ Βοπιθ ΘΟΠΒ: ἀΘΥ8 010 ἰτοῦ- 

ΒΙΟ᾽; τϑίϑυσίηρ ἰο 10. 18, ἀλλ᾽ ἴσως οὐκ ὀλίγον ἔργον ἐστίν. 

82. κεχαρισμένα---“ ἐμῖπ:95 Ῥ]οαΒίηρ᾽: Ἡοῖ. Οα. χνὶ. 184, 

ἵνα τοι κεχαρισμένα δώομεν ἱρά, “ὑπᾶῦ ΝΘ ΤΥ οὔδου. δοοθρία]θ 

βϑου ῆοοβ᾽, 

ΟΉΑΡΤΒΙΝ ΧΥῚΙ. 

ΠΠοΩ ῬἱΟΥ οοπδὶδὺβ ἴῃ σἰνίηρ ὑο ἀπ οϑκίηρ ἔροτη ὑπὸ σοα 53 

1, πολύ-- “ἢ βραχντέρων : 10}. ὅ89 Ἑ, πολὺ ἐπὶ δεινοτέρῳ 

ὀλέθρῳ χρυσὸν δωροδοκεῖ. ΘἰαΠθαῖηι ρῖνοϑ οὔμου ᾿πβύδηοοβ οὗ 

{πἰ8. ροβιθίοῃ. οἱ πολύ «ὡμᾶ ἔτι: Ῥ]ιαρά, 1108, καὶ ἔτι τούτων 

καλλίω. 

8. δῆλος εἴ--- ὁ 15 οἸοαν ᾽: ΑΥ. 7..,8. 919, 

ἢ τοι γυνὴ φιλεῖ με, δήλη ᾽στὶν, καλῶς. 

4. ἐπειδὴ ἐπ᾿ αὐτῴ ἦσθα.--“ θη γοὰ ΜΌΓΘ ΟῊ ὑπ ὙΘΥῪ 

γοϊηθ᾽: Ρμίϊον. 18 ν, ἐπ᾿ αὐτῷ γε ἤδη γεγονότες. 



80 ΟΤΠΥ͂ΡΗΝΟ, Οπμαρ, ΧΎΤΙΙ]. 

ὅ, ἄν... ἐμεμαθήκη ---Π6 Ὀ]αρονίθοῦ 1} ὧν 18. Ταγ6 ; ἰὐ ΤΟΙΌΥΒ 
ἴο 8 δούϊοῃ ΨΈΙΘῊ τυομϊα πανα θοοη, οοηιρτοίοα πα [Π6 ΘΟ! 10 
Ὀοοη {1110 : “1 γοὰ Ποᾶ ΔΒ οΥθα τ161 βῃοι]ἃ ὈΥ ΠΟ ΠῶνΘ 
Ἰοαυηθα {Π]}ὺ ὑπ0 παύπαιο οἵ ρμίθίγ᾽: 5600 αοοᾶνίη, Μοοῦβ απ 
1 6η.868, ἃ 49, 

0, ὅπῃ ἀν--᾿ ν]αΐονου παγ᾽: ὑῃὶ8β τϑοᾶϊηρ ἢΔ58 ὑπ6 Ῥοϑὺ 
ΤῊ ΒΟΥ ρὺ αι ΠΟΥ ; ὅπου ἂν ἃ πᾷ ὅποι ἄν ἃ16 4180 ἰοππᾶ, 

14, δόσεως θεοῖ----᾿ οἱνίηρ ἰο ροᾶπ᾽: ἢ 9 νϑῦρα] βιυθβίδῃ- 
{να ἤαϊτο {π6 βᾶτηθ οαϑθ ψΏΪοΟῆ που] [Ὁ]]ΟΥ 86 νου ; 50 ἰηξν, 
11πὸ 20: οἵ, 18, 28, ἰδ! θαῦγη οἱὔοθ ἩΠΙΏΘΥΟΙΙΒ. ΘΧΘΙΏΡΙΘΒ. ἴῃ 
τοῖς δηα Τιαύίη : ΑΘβοΙ, Ρογ8, 629, γῇ τε καὶ φθίτοις δωρήματα, 
Πρ. 498 ν, διακονία πόλει : ῬΙααῦ, Α4η1}}..ὄ 1. 8. 21, φιιὼ εἰδὲ 
ἤιαγι οιγαΐΐο οδὲ γοηι 3 “ ΜἈδὺ ΠᾶγΘ γοιῖι ἴο ἄο ὙΠῸ {815 αἰΐαϊν ̓ 

18, χαμαὶ πεσεῖται. οἵ, 1 ὅΔπι. ἢ, 19, “Δμα {π6 Τιοτὰ τγᾶβ 
1} Πΐτη, ἀηᾷ ἀἰὰ Ἰοὺ ἤοη6 οὗ 15 γουβ [11 ἰο {π6 ρσγουμᾷ᾽". 

ΟΗΑΡΤΕΝ ΧΥΊΠ. 

Βα ψΠαὺ τὸ οἶνθ {Π6 ρσοῖβ 15. ποὺ ἴὸν ἐποῖν ργοῆύ, ΡῬΙοΙΥ 
Ὠγαβὺ 06 ἴο οσἷνθ ὑμοτη αὐ 15 ρ]θαϑίηρ ἴῃ ὑποὶν βρη. 

8, ἀλλὰ τί--΄ οογὐαϊηϊγ", 110. “θα τ μα ϑ᾽, 1.6, δὲ 6186 
Οδ1 1ύ "863 80 τί μήν ; 15 ἃ ΘΟΙΏΠΊΟΏ ΘΙ ΠΥ δ γ6 ΥΒΡΙΥ. 

10. θεοῖς καὶ ἀνθρ..---ἰ Ὀούνγοοη ρσοᾶδ δηᾶ τθη ᾽, 

11, εἰ οὕτως ἥδιόν σοι--- 1 γοὰ ῥγούου ἰο 0411 10 βο᾽, 

10, ὅτι ἂν μὴ... δῶσι---“ Έ]ΟῊ. 5 πού ἐποῖν οἰ ̓ ; νΠΪΘἢ 
ἄοοβ ποῦ Θοτη0 τιηον {Π15 ἀθβουϊ ρέϊοῃ ἀπ ἀρ ηἰ Ι0Ή, 

Η18 οὐδὲν ὅ τι ὶ ἢ ἂν ἃ ἐστίν ΟΧΡΥΘαβοα ξακοα [πΠ6 πϑπὰ] 
ὀοηβύγποοη 1 ὅστις ἀν, νἱΖ. ὑη6 βιαδὴ. δηᾷ μ. " οἵ, 2, 17. 

2, τί δήποτ᾽ ἀν εἴη ταῦτα .--“ ν]αὐ ταν ἐπ656 ἐπίησα θ62": 
50 παρά, ὅϑ σ, τί ἣν τὰ λεχθέντα καὶ πραχθέντα; ὙΠῸ ἰηϊῖα] 
1186 οὗ [Π|0 ΒΙ Πρ ΠΡ 66 ἴῃ ΕΎΘΩΘΝ ἰβ βοιῃθν μδὺ βἰμαΐϊαυ, 66 βοηξ 
195. Ρ]ὰΒ ρυαηᾶβ ροὺΐοϑ ἀθ ᾿᾿δμύϊααϊό. 

2ὅ. χάρις-- οὗ, κεχαρισμένα, 10, 82: Ποτο ἰ0 15 ποὺ ρταυι πο, 
θὰ γαύ 6. ὑμ9 Ψ1}} ὑο οἵοθυ νοῦ 15 δοοορίωθ!ο, 

[γε 

ι 



ΔΟΊΤ ΕΝ. δῚ 

ΤΟΙΟΥΒ 
αλοι 
Υ ΠαγΘ 
ἶ "εις ΟἩΔΡΤΕΕ ΧΙΧ. 

6 Ροδὺ Βα 1 Ῥἱου ἰ5 νμαὺ 15 Ῥ]οαβίηρ ἕο {Π|0 ροᾶβ 16 τητιϑὺ Ὅ6 ψΠαὐ 

. {ΠῸΥ ἴουθ : πὰ {ἰ5 νὰ Ῥχογοᾶ ποὺ ἰο Ὀθ ἰἀθηίοα! 10}. ῬΙΘΥΥ. 

Ὀβίδῃ- 7, ἐν τῷ ἐμπρ.---Ο1). 12 δηᾷ 18, 
) ἰηΐγ, 
68. ἴῃ 8, ἢ οὐδὲ μέμνησαι ;--- ΟΥ ἄο γοὰ ποῦ ΟΥ̓́Θ. ΤΘΤΩΊΘΙΠΌΘΥ ὃ ̓ 

ἤματα, ΘΠ δα. γθᾶ ἢ οὐ μέμνησαι; Μὶθα ΒοΙη6 τηδησβου!ρὺ δἅ- 

ὦ ἰἰυὶ ὑπουῖγ. ποτ 

εἰ 11, τοῦτο δὲ ἀλλο τι ἤ--- ἀῃᾶ {Π|18. ΘΟΥΏ65 (0 Ὧ6 {16 ΒΆ1η6 ΔΒ 

ἃ νὰ 8 θεοφ., ἄοο5 10 ποὺ ἢ ΟΥὁ ἄο γοτῖι ΒῈ.Ὺ Οὐ ΠΘΙ ΙΒ ὃ ̓ 

ἢ", ἄλλο τι ἠτεποῆηθ. ϑίθρῃθηῃβ ῥχοροβϑᾶ ἰο γϑαᾶ οὐκ Ὀθίουθ 

ἄλλο τι, τηδϊτίηρ [86 οἰδιδθ ἃ βύδιθιηθηῦ, [ο]]ονγοα Ὁ. 86 4868- 

ὑϊοη ἢ οὔ; 

Ῥιοίῳ ΟΗΛΔΡΤΕΗΝ ΧΧ. 

Θοογαίοθ τυ ῖβθα ἕο Ῥορίῃ {π6 ααρδύϊοῃ δγοϑα : Ὀαὺ ἘΠ Εγ- 

ἐ οἷ86 ῬΠγΟ 15. ΟὈ]ρσαα ἰο ἰθανθ ΐτη. 

2, ἑκὼν εἶναι---ἰ 1 οδῃ ὡγοϊᾷ ἰὑ᾽: 110,“ 50. ἴαν' 88. Μ1] 
σορβ᾽; οἵ, ποίθ οῃ ὡς ἀκοῦσαι, 2. 0. ἑκὼν εἶναι 15 ΤΩ ΒΙΓΟΠΘΘΥ͂ 
ὑμδῃ ἑκών ΟὨΪΥ. 

: 8. μή μ᾽ ἀτιμάσῃς--᾿ ἄο ποὺ ὑγτοαῦ τὴ0 ὙΠ ΒΘΟΙῊ ᾽: 1.6, ἄο 
ΒΟ ποὺ ΘΟ ΘΙ ΟΊ ΒΥ το] θοῦ ΤΥ γθαποβῦ. 

αἀϑιιαϊ 06. Πρωτεύς--οἴ, Ήομ. Οἶ. ἷν. 46 : ίτρ. αδογ6. ἵν. 429. 
Ῥγοίθιϑ, ὑπθ οἱᾶ τῆϑ οἵ [π6 βθῶ, ϑϑατηθᾷ 811 βῃρϑβ ἴο δ] πᾶθ 
1ιἷ5. οαρύουβ, ὑπὸ δμδυγουθα {Π6 φαθβίϊοῃβ οὐ ὕμοϑὸ ΨῈΟ Π6]α Ηΐμα 

θ6 Ὁ: ' ἴαϑὺ ἴο {Π6 θη, 
1018] ; - - τ : 
᾿ βοηῦ 7. οὐκ ἔστιν ὅπως ἀν---ἰ 15. ποὺ ῬοΟΒΒΙΌ]Ο6 ὑπαὺ γοῦ ΘΥΟΥ 

ἔ «υοιϊὰ πανα ὑυϊοα᾽. 

ἰπ|ᾶο, 9. διωκάθειν -- διώκειν, ἂῃ Δύο ἔογτα : ΑΥν Νιιὺ. 1188: Κ68ρ. ᾿ 

1198, 



82 ΚΟΤΗΥΡΗΝΟ, ὅμλρ, ΧΧ, 

10. παρακινδυνεύειν.---((Θροπἄθηῦ οἡ τοὺς θεοὺς ἔδεισας δι 
δἀαοὰ 1η ΘΧρΡΙηύϊοι 85 1 ἔδεισας μδα Βίοοῖ ΔΙΟΠΘ : “γοὰ σπου 
ἴῃ ἔραν οἵ ὑπ ρσοαβ ᾶγρ οϑι αὐοα ο σα ὑπ μα ζαγὰ΄, 

ἐδ. μὴ...ποιήσοις ---Ἰοδὺ γοῖϊ 8] οι ὦ ποὶ ὕ6 σοΐπᾳ ἰο αο 
Υἱσ ΠΥ ᾽ Ξε μή.. ποιήσειν μέλλοις, ΤῊΘ διυΐύιγα ορίαϊἷυθ. ΥῊΔΥ 
υϑοα ἴῃ βυθογαϊηαύίοη ἴο ἃ ραϑὺ θῃβθ ψμθὴ 0Π6 ορία! ἵγο οἵ 
μέλλω οδῃι θ6 βιυθδυϊαίοα ἃ5 ἴῃ {Π6 ργοβοηῦ ραβϑᾶρθ. Τῦ τὰ απὸ 
Ὀθ0 προ ψΠθη ὸ ὕπγη ἃ Ταύαχο ᾿παϊοαύνο ᾿ηΐο ογαίΐΐο οὐϊίφια 
ΜΠ ἃ Ῥαβὺ ἴθηθο : {πι|5 ποιήσω Ὀοοαπθ ἔλεγε ὅτι ποιήσοι: 80 
ἰηΐν, 116 22, ἐνδειξάμενος... ὅτι βιωσοίμην. 66. 4180 αοοῦνίη, 
ΜΙοοῖβ απῷ 6,868, ἃ 4θ. 

14, εἰσαῦθις τοίνυν ---᾿ ΔΠΟΥΠΟΥ {ἰπ]6 {π6η" : Ργοίαφ. 8078, 
εἰσαῦθις σκεψόμεθα. 

18, ἀπαλλάξομαι.. γέγονα... βιωσοίμην --- 5 ογαϊηαίθ ἰο ἃ 
Ῥαβὺ θηβθ 6 ἤᾶνθ ἢγνβὺ ὑπ ᾿ηαϊοαῦνθ ὑΠ6η {π6 ορίαϊγο τηοοᾶ. 
Τὸ 15. σΘΉ ΘΓ] βαϊα ὑπαῦ ἴῃ βῖιοἢ οα565 0Π6 1αϊοαύνο 15. πιβοᾶ οἵ 
γηδύϊουβ οὗ [ϑοῦ, Μ}1}}110 {Ππ6 ορύαθινθ ἈΡΡ]165 ἰο ὑπίηρβ ὨΪΟἢ ἃ10 
ὨΡοὐ ο 108] : β10) ἃ αἰβύϊούϊοη 15. οἵδθη ἰο 6 ποίοα, Ὀπὺ 1085 
ΠΥ ΔΥΌ] ΦΡΡΙ Ια ὐϊοη 18. νοῦν ἀουθ ἃ] : οὗ, Μόηοα. 10, 28, πιοίο. 

21. καὶ δὴ... βιωσοίμην --- Δ ΤηογΘονου ὑμπαῦ 1 Βῃουϊὰ Πγ6 
{Π|6 γοϑὺ οὗἨ Τὴ 1116 Ὀούίου ᾽ν, ΤΉΘΒΘ. ΜΟΥὰΒ. ἃ16 οἰὕποὺ (1) 1κ 
ἀπαλλάξομαι, ἀθροηαθηῦ ΟΠ ἣν εἶχον ὡς : ΟΥ (2) {1 γέγονα οἷο. 
ἀορομᾶθηῦ οὐ ἐνδειξάμενος ὅτι. 16 ΤΟΥΙΠΘΙ Ὑἱθν, ΜΏΙΟΒ 15 
δαἀορίοθα ὈΥ βουσὶ θα! ύουβ, Τ᾿] κο5. βοογαΐοθ ΠΟΡΘ ἴον ἃ Ὀδύϊον 
1116 Πθηοϑίουνγαγα : ὑπὸ Ἰαύδον, 100) 15. ἀοίθη θα ὈΥ δι] ] χη, 
γ Δ κ05. Ὠΐη ΟΡ ἐμδὺ ΠΘ Τηδὺ Βα ιν Μοϊϑύαβ οὗ ὑμ6 οῃδηῆοοβ οὗ 
1115 Ἰθαίηρ ἃ Ὀούνεν 116, ὑμαῦ 15 ἴο ΒΥ οἱ 815 οϑαβίῃρ ἴο δουταρῦ 
ὑπὸ γοῦν οὗἨ ΑΘ. 

ΤΟΥ νἱοΝ οἴνγοϑ δὴ ΘΧΟΘΙ]οὐ βοη8ο, 116 ποῖ Ποῦ ΠαΒ ἃ 
Ῥυθροηάογϑηθο οὗ ρΥδητη θα] ΘΟ Β  ἀθυαύϊοΒ 1 105 ἀγα. 

1 γύποΥ 16011η6 ἴο (1) ἃ5. σἱνίηρ' ἃ ΤΟΥ͂Θ ΒΟ]Θ 1 ἃ βθη 6 η- 
(ἰοὰ5 ΘοποΙ βίοι ἴο {Π6 ἀϊαίοσιιθ. ΟἹ {π6 οὐμοι Βδπᾷ (2) δΡΎΘΘΒ 
ΥΘΙῪ Ὑ0611 τι {π6 ααϊοὺ σον οἱ ϑοογαῖθβ. 

΄“ὌΟΞΏΠΦΘ 
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ΥΥ̓ ΑἾδὸ ΜΕΝΕΧΕΝΌΞ. 
ὑϊίχια 
τοι : 850 
οαγίῃ, 

Πϊ5 ἀἰϊαίοσαο 18 πιθηὐοηθᾶ ὈΥ Τἰοηγβίαβ οἵ ΗΘΔ  ΠΆΒΒΊΙΒ, 

8578 ΑΥΠπομδθα, πᾶ ῬΙαίαγοι ἀποὺ ὑπὸ {1010 οὗ “ ΠῚ6 Μομοχοηιβ᾽; 

, ῬΙαῖο 5 αἰαίοσαθβ θοΐηρ ὈΒΌΔΙΥ ἀοοίσηαιθᾶ ἔγοσα οη68 Οὗ 189 

τηξουϊοοιίοσα. αΑὐϊβύου]θ 08115 Ὁ " {π6 ἤχποιδὶ οταὐύϊοη᾽, ὁ ἐπι- 

τάφιος 26 ποίθ ΟἹ ὃ. 8, πᾶ {πὶ5 δ1016, οὐ ἀοβου ρύζοη,, Βθθυη5 ἴο 

 ἴο ἃ Ἐα θεν Ἐν "ἢ 

τηοοσᾷᾶ. Πᾶν Ῥούι ΘΟ ΠΟΥ ΔΡΡΙοᾶ ἴο 10 ΠΠΌΣΩ {πὸ υρὺ : 58ὸ Οἷο, 186. 

βοᾷ οὗ ὅ. 12. 86 φιϊίᾷ τυόγο {τ Εριϊαρ]ιῖο ἢ θ66 ΤΟΟ185 πᾷ ΒοΙΠΚΟΥ Β 

ΟἿ 810 ΠΟΐαΒ. 
θυὺ 105 
,» ποίο. 

ἴα 11γ6 ΟΗΛΡΤΕΒᾺΗ 1. 

1) πκθ 

να οἴο. αοογαΐοβ τηθοὺβ ΝΌΠΟΧΘητ8. Α ΒΡΘΆΙΟΣ 18 [0 Ὅ6 οπόβοα ἰὸ 

ἸΟἢ 15 Ῥτοποῦμοθ ὑπὸ ἴαμθταὶ οχταϊΐοη ΟΥ̓ ὑποϑθ 10 ΒᾶΥθ ἴ]]Θῃ ἴῃ 

Ῥούδοῦ Ῥα 6. 
θα, ' 

γ068 οὗ 1. Μενέξενος ---ποτη. ὁα86, 8, νοι πὶ {π0 {πἰτᾷ ῬοΥβοῃ Ῥοΐῃρ 

Οὐ ὺ ππἀοτρίοοα.  αΠ]ρασμι οομηραγζοθ ΗοΥ. ϑαΐ, ἰϊ. 4. 1, τμιᾶθ οἵ 

χιο Οαἴϊι83 ὩὙΠΘΥΘ 00 πονϑυοῦ ἀπἀουθίθα!υ βοὴ ἰμβύθ 068 

Πὰ5 ἃ ἴῃ ψΕΙΟΩ {π6 ποι. 15 αϑθἃ ἴῸΣ {86 νοο. ; Μ 16 πὶ ὑμ6 δαά!]- 

7. (ἴοι οἵ {π6 Ῥχομοῦμῃ οὗτος [18 15 ἃ τοσαϊαν οοπδίγαούϊοη : Ῥηοΐαρ. 

᾿ϑῃξδϑῃ- 810 Β, Ἱπποκράτης, ἔφην, οὗτος, μή τι νεώτερον ἀγγέλλει ; 5360 

ΔΕΎΘΘΒ Τιοοχϑ᾽Β ποίθ, σίνθῃ 8150 ὈΥ ΒΘ ΙΚΚΟΥ, 

4. τί μάλιστα σύ...;- - Ὑμαῦ ἴῃ ραυύϊουϊαν ἰαῖκθ8 γοῖι ἰο ὑΠ6 

δου ΠΟΙ -ο μαῦρον ̓  80 αογρ. 448 ν, τί μάλιστα; “παὺ ἀο γοὰ 

ταθδῃ ἰπ Ραι ϊοι]αν ᾽ 110.“ Βδΐ, τηοϑὺ οἱ 8112 8.0 ἴῃ Τα ῃ 

"πααῖηιο ἴθ ἀϑϑᾶ ἰο ρῖνθ ϑιηρμδβὶβ ἴο 186 ψονὰ αὶ πίοι 1 18 

οοηπροίοα : Οἷο. Κ)}. ν. ὅ4. 142, μαδὸὺ Οιην γιακίηνο ἸοχιιογούιιγἉ, 

ἐὺ [86 γΟΥῪ χταοιπθηῦ ὑπαὺ μο βαϊα {Π18᾽, 
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ν χεθοκθν μο ας κινῶν οὰ κἀρρ εφρινιμαρρερνκφῴε «αι μμφρώμδα, ἐνρυρεκτ. 

84 ΜΔ ΕΧΕΔΝΟβ, ΟἸὨΒΔΡ, 1, 

ἐδ, ἢ δῆλα δή---50 ἰηΐν, 8, 22, ἢ δῆλον ὅτι ᾿Ασπασίαν 
λέγεις ; ΤῊΘ Βρθδϊου, δου αβκίηρ ἃ ααθϑύϊοῃ, ὨΪ 561} βαρσροδὺβ 
00 ΔΏΒΥΘΙ, Υ͂Θ ΙΔ τοπᾶρυ, “ὑπ ἴαοὺ 158, 1 βαρροβθ᾽ : 10. 
“ὩΘΘα 1 Δ5]Κ, ΟΥ 15. 10 Ῥ]αἰη ̓ ΟἿ, Ῥγοίασ. 809. Α, πόθεν, ὦ 
Σώκρατες, φαίνει; ἢ δῆλα δὴ ὅτι κιτ.λ., ὙΏΘΙΘ 568 Υ αὐύθ᾽ 5 ποίθ. 

ὅ. παιδεύσεως καὶ φιλ..----“ ΞοΠοο]ηρ πᾶ βὐπᾶγ᾽: {π6 ὑνο 
ΜΟΥΒ 876 οἴΐθη ἀβϑὰ ὑορθύμου ἰο ἀθῃμοὺθ {86 οοιηρ]θίθ οουγ88 οὗ 
οαἀποαύίοι : Ιορ. 4098 8, μειράκια (δεῖ μὲν ὄντα μειρακιώδη 
παιδείαν καὶ φιλοσοφίαν μεταχειρίζεσθαι. φιλοσοφία ἬΘΥΘ ΤηΘ8 8 
{8 ΠΙρηθν ὑγαϊηΐηρ 10 θ᾽ ἃ γοπηρ τηδ ἴον {π6 ἀπ ϊο8 οὗ 
116. ΤῊΪ85 γὰ8. [6 Ῥγουΐη06 οὗ ΡΒ] ΟΒΟΡΙΥ ἴῃ {116 ΥἱΘῪ οὗ Τγ6 ἢ 
ὙἜΟ Ἰοοϊιοὰ ἔουψασὰ ἴο ἃ ΡῈ0116 ΟΔΥΘΟΥ : 50. τηθηῃ αὐθηᾶοᾶ 
ὑΠ6 Ἰθούαοβ οὗἨ Ῥυοίθββουβ ἰο ᾿θαστῃ {Π6 δτὺ οὗ βρϑθακίηρ διὰ 
ἀοραύϊηρ. ΤΠῸρ Οὐ 188 δηᾶ ΑἸοϊ ἰδ 65. Ὀθοδιηθ ἄϊβοὶρ]θ5. οἵ 
Βοογδίθθ ἴῃ ΟΥ̓͂ΘΥ ἰο ᾿Θαγ [Πμ6 βθογοὺ οὗ ᾿πηῆποποΐησ ΟὐΠ61Ὲ : 
Χρη. Ποηι. 1. 1. 1δ, νομίσαντε, εἰ ὀμιλησαίτην ἐκείνῳ, γενέσθαι ἂν 
ἱκανωτάτω λέγειν τε καὶ πράττειν. 

0, τὰ μείζω-- «6 ὈιΒβίηθ55 οὗ ἃ ρυο -Ρ π81), ἱ. 6. ΡΕὈ]16 
γηδύουβ, ἐηθ γηδῖη ΘΟΠΟΘΘΙῺ οὗ 811 Αὐμθηΐδη οἰῤίσθηβ. Τὰ {ῃ6 
(αἸογσίαβ 48 ἃ 86ᾳ. Ῥ]Ιαύο γηδ]τθθ ΟΔ]11016 5 0ῃη6 θχσροπθηὺ οὗ {86 
οοπίθηηρῦ Ώ1Οη {Π6 τηϑδη οὐ δούϊοῃ δηᾶ οἵ {16 νου] ἴθ615 ἴῸΣ 
[8 Π16γ6 βύπαθηΐ, ψο οομ τι 5. ἴο ὑμίηκ δημᾶ βρϑθουϊαΐθ ὙΠΘΩ 
Ηϊ5 οἀποαύϊοῃ Βῃου]α "6 δὺ δὴ ϑμᾶ. 

7. ὦ θαυμάσιε--8 ἔγθαποηῦ δἀᾶγοηθ ἴῃ {86 ῬΙαίομῃϊο ἃϊδ- 
ἸορΊΙ68 : 80 ὦ δαιμόνιε, ὦ μακάριε, ὦ βέλτιστε οἴ6. Τῦ 5. ἀἰΠΠου]ῦ 
ἴο οἷνθ δὴ ΕἸ 118 Θασϊγα!θηύ, θη ϑοογαύθβθ τ] 8. σΘ 16 
ἸΥΤΟΠΥ͂ ὑπι5 οἀᾶγθθθθθ Οὴ6 ὙΠΟ, 111 ΜΙΘΏΘΧΘΏΙΙΒ, 15. ἃ ἑαγουγὶίθ 
διηα ἃ ἰγἱἰθηᾶ Ὀαΐ ΠΘΙΓΉΘΙ ὙΘΙῪ ΒΘ ΠΟΥ ὙΘΙΥ͂ ΜΟΠΘΥα]. 

8. τηλικοῦτος ὦν---“ αὖ γου δρθ᾽, 1.6. γοῦηρ' 85. γοὰ 816. 
Δ Αὐμθῃδη γὰΒ ομὐθυθα οἡ {Π6 τορὶβίου. οἱ 18 ἀθηι (ληξιαρ- 
χικὸν γραμματεῖον) ἴῃ ἈΪ8 οἱρῃὐθθηνῃ γθᾶῦ, Ἐδθ νὰϑ ῃθη οἵ δρθ 
ἴο ΠΟΥ, ΤΩΔΥΥΥ͂, 510 ΟἹ 7.165, μα ὑπ6 το, Ηδθ νγὰβ ποῦ 
ΠΟΥΘΥΘΥ Οὐ 16 ἰο γοίθ 1 {μ 9 Ὡββθυ Ὁ]. {1} 18. ὑπθηθθιῃ 
σοαν (Ξ α ]θαα). 

ἰῦ. ὑμῶν ἡ οἰκία.--Ὗο ἄο ποὺ ΚηοΥ, ψΠαὺ Τηθγ 6 Υ5 οὗ {ῃ0 
ἔδυ ν δα ΠοΙὰ οἵοΘ ἴῃ ὑπὸ βὑαύθ. Μϑηθχθηῖβ Ὠἰτηβο] τὰ 8 
9 βοῃ οὗ ϑιβόρποη οὗ {π6 Ῥαθδηΐδῃ ἀθηιθ. 6 μπᾶ ἴγουη 
{μ6 1818 ὑμαῦὺ ἢθ νὰ δ θᾶρϑὺ βύπαθηῦ οὗ ῬΒΪΠΟΒΟΡΏΥ ἴῃ Ὠἰδ᾽ 
γοῦν δα ἃ βοιῃθνηδὺ οοηὐοηίίοιβ αἰδραϊαηὺ (ἐριστικός). ΜΛ 
15. Θουιβὶη (ἀνεψιός) Οἰοδίρριαβ (1,8. 200 Ὁ) πὸ νγὰβ γυθβθηὺ αὖ 
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086 Ἰαϑὺ ἀἰϊβοοῦσθθο οὗ βοογαίοβ ἴῃ ρυΐβοῃ (ΡΠαορᾶ, δὅ9 8) ; διηᾶ 
γαῦιϑὺ ὑπουϑίουθ "6 οουιῃύθα διλοηρ {Π6 γιδδίθυ᾽ 5 ταοϑὺ ἀθγοίρᾳ 
αἸβοῖρ]65 διῃᾷ ἔγ]θηᾶβ. 

10. συμβουλεύῃς---ποὐ συμβουλεύῃ, ΜΏΙΟΙ 18 {Π6 γοδαϊηρ' οὗ 
ΒΟΙῺΘ ΙΔ] ΒΟΥΡ8. ΤῊΘ δοίϊνθ Τηθ8}85 “ ἴο διἄν:βθ᾽, [ῃ6 χη] ]0 
“ἰο ὕδῖκθ ὁΘουη861᾽, δ! {Π6 ἔΌΥΤΊΘΥ 15. Ῥ]ΔΙΉΪΥ ἢ} Β6η856 γϑααϊγθᾶ, 
Χρη. Ἅπαΐῦ. Ἰὶ. 1. 17, ξυμβουλευομένοις ξυνεβούλευσεν αὐτοῖς τάδε, 
“ΏΘΗ ΤΏΠΘΥ Ὑ616 ἀΟΙΣοΥαὐϊηρ ἢΘ σᾶνγθ θυ {Π15 δᾶνϊοθ, Τ1η 
{Πη6 ραβϑᾶρθ Ὀβίουσθ 185 ψ γτησϑὺ ποίθ ηὴ6 ἀθίθυθῃοθ ραϊὰ ὉΥ 
ΜΘΏΘΧΘΊΒ ἴο ὨΪβ5 Τηδϑύθυ 5 ΘΟΌ 8618. 

18, ἐπὶ τοῖς ἀπ. ---οὐοῦ ἴῃ6 ἀθαᾶ᾽ : 5Βοὸ ΤΉπο, 11, 84, λέγει 
ἐπ᾽ αὐτοῖς ἔπαινον τὸν πρέποντα. 1ὺῦ. ἐπὶ τοῖς πρώτοις Περικλῆς 
ἠρέθῃ λέγειν. Ἡθηοθ {ῃ0 δᾶ]. ἐπιτάφιος ἃιμα {Π6 φορίϊοα] ἐπι- 
τύμβιος. 

ἐδ. ταφάς--- ἃ ἴΠΟΓΑΙ᾽ ; {Π6 δούϊνο ποιεῖν 18. ΠΟΤ ϑϑᾷ οὗ 
{6 αν μουι 165 ἸΟ ογἀογθᾷ δα αἰϊγθοίθα [6 ΘΟΥΘΙΠΟΙΥ ; ταφὰς 
ποιεῖσθαι Οἡ ὑπ οὐμοὺ δηῃᾶ 15. δαυϊναϊθηῦ ἰο θάπτω. 'ΤΏ8 
ΤΈΉσο. 1. 84 βᾶγ8 οἱ ᾿Αθηναῖοι ταφὰς ἐποιήσαντο, ὈΘοΟδΔΒΘ {}6 
ὙΟ]6 ῬΘΟΡ]Θ ἰοοῖὶς ραγὺ ἴῃ {π6 ἔμ 781 οὗἨ ὑμῖν ἔ8]] 6 οοαηὐγυ- 
ΤΏΘΗ : 580 1 οτη. Τιορί, 490, ἐπὶ τοῖς τελευτήσασι δημοσίᾳ ταφὰς 
ποιεῖσθε. : 

Τῦ ΒΘΘ5 ῬΥΟΡΔΌ]Θ ὑμαὺ {6 ΟΥ̓ ΠΘΥΥ ΘΟΌ156 οὗἨ Ῥ.Ὀ]16 ῬΓΟ- 
ρα γ6 85 [Ὁ]]ονγθ οὐ 6586 ΟΟΟΔΒΙΟΙΒ: μ6 οὐδίου. ΠΟ Μγ88 
ἴο ῬΥΟΠΟΌΏΟΒΘ {Π6 ἔπΠ6γ8] ΘΌ]ορΊ απ νγα8 πουαϊηδὐθα ὈΥ ὑπ 6 Οουῃ- 
Ο11 (βουλή) διὰ {πο ρροϊηἰθα ὈΥ ὑπ ῬθοΟρ]θ ἴῃ {Π|6 1} ΔΒΒΘΏΔΌΙΥ 
(ἐκκλησίας. ΤῊΘ οἤμοῖοθ 18 ὑπουθίουθ βουηθύϊγηθϑ αὐ αὐοᾷ ἴο 
{μ6 Οουμηοὶϊ, βοιηθύϊηθϑ ἰο {Π6 ψΏΟΪ6 οἷν. Τὰ ἴῃ 4. ὅ γὙ6 
Πᾶν ἤκουσε...ὅτι μέλλοιεν ᾽Αθ. αἱρεῖσθαι τὸν ἐροῦντα. ἸΤΏθοΥ- 
165 ἴοο τηδ]τοϑ ὑῃ6 οὁμοΐοθ ὑμαὺ οὗ ῃ6 οἱνυ (ἀνὴρ ἡρημένος ὑπὸ 
τῆς πόλεως): οἷ, Τ)61η1. 46 ΟΟΥ̓, 820, χειροτονῶν γὰρ ὁ δῆμος τὸν 
ἐροῦντ᾽ ἐπὶ τοῖς τετελευτηκόσι... οὐ σὲ ἐχειροτόνησε προβληθέντα.... 
ἀλλ᾽ ἐμέ. 

17. ᾿Αρχῖνον ἢ Δίωνα---ἴΟΥ φαὐοΥ 165 οἢ [Π 656 ΠΔΠΊ65. 566. 
δία! αι 5 ποθ, ΑΥ̓ΘΠΙΠῸΒ ἰβ8. πΒΈΔΠΥ 1Δἀοηθ θὰ τ ἐμ6 
Αὐοβῖη8. τηθηὐοηθα ὈΥ Ῥοιημοβύμθηθθ, Τήην. 742, ἃ5. ἃ ροοᾶ 
Βὑα θθιαδ . δ ἃ ρΡΘΏΘΥΔ], δα 85 μδυΐηρ ὈΘΘῈ ὁ {Π6 οἸὨ]οῦ ἱπϑύστι- 
γτηθηῦ ἀπο ν Ῥγουϊἀθηοθ᾽ (μετά γε τοὺς θεοὺς αἰτιώτατος) οὗ {116 
γϑβύουδιϊοη οὐ ὑΠ6 Ῥθο0]6 (σι ΤΥ ΒΥ Ρα]α8, ἴῃ 408 Β. 6.).. ἘδΘ 
15. Βαϊ ο ἤᾶνα ἀο] γουθᾶ ἃ ΤᾺΠΘΡᾺ] ΒΡΘΘοἢ, 10) Ἰβοογαίοι Ἰαϊᾶ 
ὉΠΑ͂ΘΣ’ Θοἰγ] θα οι ἴον ἢ15 Γαλιο .}}"1ς. 
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ΟΗΑΡΤΕΗ 11. 

ϑοογαίθϑθ Ὀγαΐθθ8 ὑΠ6 ῬΟΜΟΙΒ οὗ ὑΠ6 ῬῈ]1Ο9 ΒΡΘΔΙΚΟΥΒ ἴῃ ἃ 
βύγαϊῃ οὗ ἱτοηο] οχαροουδύϊοι. 

1. καὶ μήν--- Μ611, 1ῃ ὑγαϊ". ΕῸΣ {16 ἸΔϊογηδίϊο π18605. οὗἁ 
μήν 866 Μδᾶν. Ογδοῖ; δυπέαα, 8 281 8ᾳ. πολλαχῇ, “Ϊῃ ἸΏΔΗΥ͂ 
Ροϊηΐβ᾽. κινδυνεύει εἶναι, 110, “Ὑ5 ὑμ0 οἰδηοθ οὗ Ὀθιηρ᾽, 1.0. 
ῬΙΟΌΔΌΙΥ 18. 

8, καὶ ἐαν--- Ἔγοη 1{᾿, τοίθυυίηρ ἴο 6 ργθοθᾶϊηρ οἷδβθ : 
{86 ὑνψο ποχῦ οἰδαϑθβθ ΔΥΘ ΒΙΏ1] ΑΥΥ οομηῃηθοίθα---ὐ 6. ῬΟΟΥ Τηδ 
5 τηδρη βοθηθ]ν μαν]θἃ; ὑπ6 Ὀδα τη Θἰου ίθ Υ ρυαϊβθά. ἘῸΣ 
{86 ροβίῤίοη οἱ καί οὗ. 20. 49 : 580 αογ. ὅ09 Δ, καὶ εἰ ἀγροικότερόν 
τι εἰπεῖν ἐστί, “Θγθῃ 1ἢ 10 θ6 βΒοιηθυμδῦ γὰαθ ἴο ἀϑβοσύῦ",. 
ΤΠΠη6. αἰ Πογθποθ Ῥούμθθῃ καὶ εἰ ἃπμα εἰ καί 15. ὑμ8 Βὐαίορα ἈΥ͂ 

Ναάνίρ, αγοοῖ; ϑψηίαα, 8 817 : ’ καὶ εἰ, 15. δυόη ὁ : [6 καί ΘΙΔΡΠδ- 
Β'Ζθα ὑμ6 οοπάϊίϊοη, ΤΥ 5 1ῦ ἃ5. ΠΏ ΡΥΟΡΔΌ]Θ, ΘχΎΘΙΏ6, ΟΥ 85 068 
γηοϑὺ απΐανοῦχαῦ]ο ὑμαῦ ὁαῃ 1061] Ὀ6 Θοποθινθα, 7Τῃ εἰ καί, {Π6 καί 
σἶνοϑ θη μα βὶ8, ποὺ ὕο {π6 οομπαϊΐοη, Ὀπὺ ἴο {16 ΐπρ Βαρροββά. 
καὶ εἰ λέγω, ὀυδη ϑιρροδίηᾳ 1 ϑαῃ, 1.6. 90 80 7} αϑ 0 ϑιιρ}ο86 
ἐπιαὶ 1 8αγ. εἰ καὶ λέγω, βιιρροδίηᾳ 1 θυθη, δῶν, 1. Θ. δϑιιρρο86 1 90 
80 [αν αϑ 0 δβαψ΄. ὙΠῸΒ 1Ὁ Μ1] Ὀ6 βθθὴ ὑπαῦ ἴῃ καὶ εἰ Π6 καί 
ΘΙ ΡΠ βῖχθϑ 018 ὙἼ016 οααβθ ΝΏ]ΟΠ. [0] ΟὟ 5, 1.116 1 εἰ καί {Π8 
καί ΘΙ Ρμ51Ζ65 ὑπ 6 ραυθοαϊαν οχὰ οὐ ΟΣΒ ΔΓ ΜΏΙΟᾺ 1ὑ 18 
ἱτητηθαϊαίοὶυ οοπμηθοίθά. 

4. ἔτυχε---ἰπα σποηιὶς δουϊδὺ, πιβϑᾶ ἰο ρῖνθ ἃ υἱνϊα βίαϊθιηθηῦ 
οὗ ἃ σϑῃθῖϑὶ γα. Τῦ 1γ}Ρ01165 ὑπαὺ ψιμδῦ π85 οὐοαγγθα Ὀθίουθ 
οὐσι8 αφαϊΐη ἴῃ ΒΙΥΏ1]Ρ ὁᾶ8508. ἀοοάνιῃ, 2]|οοἀ8 απὰ Ἵ6η1868, 
8 80, φαούο5 οὐμον ᾿ῃϑύδμοθβ 'π ΜΟΙ {818 δουϊδϑῦ 15 Ἰοἰπϑᾶ πὴ] ἢ 
{86 Ῥυθϑϑηῦ : 6.65. Ρ]αῦ. ϑψηιρ. 188 α, ὅταν ὁ "ῇρως ἐγκρατέστερος 
γένηται διαφθείρει τε πολλὰ καὶ ἠδίκησεν. 

ὅ. ὑπ᾽ ἀνδρῶν---ἃ8 ἐπαίνου ἔτυχε ἰ5 Θααἰνα]οηὖ ἰο ἃ Ραββίῖνθ 
γου, 1 15 οΘομδίσοίοα Δοοογαϊ ρ]Υγ. ΘΙ Π]ΠΑΡΥ ὑπό 1ε πιβθὰ 
ΟὔΠΟΥ Υἱγῦ8] ῬΔΒΒΙΥΘΒ. ΒΟ. 885 κακῶς ἀκούω (-ε ἰο 6 ΤΟΥΪ]Θα), 
πληγὰς λαμβάνω (-- ἴο Ὀ0 Ὀθαΐθῃ). 

ἐῦ. εἰκῇ---᾿ αὖ Παρ!Παζαγᾶ᾽, ἐδηιθγ6, ἱ. 6. “ιϊποαὺ ἄμπθ ῥγο- 
Ῥαγωύϊζοη. ἰβοογαίθθ, Ῥαπορ. 48 ὃ 12, βαγβ ὑπαὺ ὨΪΒ. ΒΡΘΘΟῚ 18. 
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ΦΔΟΤΕΦ. δ᾽ 

ΔΔαγοβθθα πρὸς τοὺς οὐδὲν ἀποδεξομένους τῶν εἰκῇ λεγομένων. 
ϑοογαίθϑθ ΒΘΥΘ ΔῈ ΡῊΒ αὖ {Π6 ο]αθογαΐθ ργθραγαύϊοῃ οὔ 0ῃ6 ΒρθδΚϑυβ 
διηα ὑμὶν ϑχαρρογαίθα ἢδύίουυ, δηἃ πὸ 1655 αὖ {Π6 νϑηϊν απὰ 
ΟΥ̓ΘΔΌΠΥ οὗὨ ὑΠ6 δια αΐθηοθ, ψ110 Ἰοοϊκοᾶ ἴον ὡηᾶ ἀρ]ρ θα ἴῃ βιο]ι 
[]ΒΟΙΘ ΘΌ]ορ 68. 

6. λόγους παρεσκευασμένων---“]ανίηρ σοῦ ΒρΡΟΟΟΠο5 τοϑᾶγ᾽, 
Ῥἤ. τη], : [16 ΒΆ116 ἔὈΥγὰ 18. ΡΆ58. 8, 7. 

8. κάλλιστα... ποικίλλοντες -- ὙΠ ΘΥΘΙῪ ῬΟΒΒΙΌ]6. 6 ]- 
Ἰἰβῃχηθης οὗ Ἰδηριιᾶρθ᾽, τὰ πρός. καὶ τὰ μή ἰ5Β {π6 οδή]θοῦ οὗ 
ποικ, ὀνόματα ἴῃ ἰῃ6 ἰδομηΐοα] Ἰδηρτιασθ οἵἨ βΥΔΙ ΠΥ ΪΔἢ5. ΔΘ 
ἡιοιμ8 ἃΒ ΟΡΡΟΒΘα ο ῥήματα, υογὺϑ; Τιαῦ. ποηυΐπα, υογῦα. 

9. γοητεύουσυ --- “ἴΠ0Ὺ ὈΘν Ομ", ἔν, γόης “ἃ νίζατᾶ᾽, 
ὈΒΌΔΙΙΥ 1η δα 56η86, ἃ 7ι99161 οὐ οἰδαὶ : ϑδψηιρ. 208 ν, γοὴς 
καὶ φαρμακεὺς καὶ σοφιστής. 

18, γεν. πάνυ ϑιατίθεμαι --- “40 ῬὈγχοιρμύ ἱπίο ἃ σἰρμῦ 
ΠΟΡ]Θ ἔγαγηθ οὗ τη", Τἢ6 δοί, διατίθημι τηθα 5 ἐο αΐϑρο86, 
ἴ,6, ἴο Ὀγηρ ἰηΐο βΌ0} ἃμᾶ βυο ἢ ἃ βίαίθ; 10 18. ΘΟ ΟΗΪΥ 6ΟΗ- 
Βύγοίθα 1 δὴ δάνου: Πρ. ΓΠορὶ. 408, ἅπαντας ἀπίστως 
πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς διάθωμεν ; “16 ΜΘ ὕο ΠηΔΚ6 811] τχθῃ αἰϑίγιιβε αὶ 
οὗ υδϑ᾽ ΤῊΘ ΡῬουΓ. ΡῬᾶββίνθ 15 Βα ρρ)168 ὈΥ διάκειμαι: Ῥγοίαφ. 809 Β, 
πῶς πρός σε διάκειται; “ ἨΟΥ͂ 15 8 ἀἰβροβοά ἐονγαγᾶϑ νου )᾽ 

ΕῸΣ [Π6 186 οὗ γενναῖος ὙΠῸ ἃ ῬΟΒΒΙ0]6 ὑΐηρθ οὐ ἰγοην, οἵ. 
Ἐπ ῃνρ1ν". 1. 21. 

14, ἕστηκα ἀκροώμενος --- “Βίαῃᾷ 115ἰθηΐηρ 50611-Ὀοππᾶ᾽, 
]Οθηδο. βυρσρθβίθα αἰωρούμενος, ΘοΙηραιίηρ, 20, 21; Ραὺ πο 
ΘοΟΥΥΘούϊοι 18 γθαπὶγϑᾶ. 

16, κηλούμενος---' Ομαγτηθα, Θηοἰδηἰοᾶ᾽, 680. ὈΥ ϑ8οιμιᾶ : 
Ῥγοίαφ. 816 κ, κηλῶν τῇ φωνῇ ὥσπερ ᾿Ορφεύς, ἩΘΠ66 ἴῃ Ὀδᾷ 5686, 
τὐΠοοαϊθα, ϑοσιϊθα : 1,600. 88 », ὑπὸ δώρων κηλούμενοι. 

10. μείζων--- [4116γ᾿΄. Βέα Πα οομηραγοθ Χθη, ΟὙγ. Υ. 
2. 80, ἡμεῖς δὲ καὶ μείζονες νῦν ἐπεὶ νενικήκαμεν. ΤΠ6 οἹᾶ 
αἰοαϑὺ οὗ Αὐἱβίορῃμαηθθ ϑχοϊαί μη ἴῃ 5. ἀθΠρηῦ αὖ ἃ ΒΡΘΘΟΠ, 
ηὐξανόμην ἀκούων, 41 1610 Τηγ561} Ω,ΙΟΥ ἐδ ]16 ἃ5. 1 1ἰβίθμηρα᾽, 
Κ68ρ. θ88. 

17, οἷα δὴ τὰ πολλά --᾿ πιοδὺ ΘοΥΩΤΟΗΪγ ᾽ -- ὡς τὰ πολλά. 
ΤῊΘ {11} τηϑϑηΐηρ 18, “88. (ΒΔΡΡΘἢ8) ἔοσ Π6 τηοϑὺ ραῦὺ᾽ : 50 ἰὮ 
Ταῦ, ἯΘ ὮδΥΘ τὲ ρίογιηϊᾳ" 6. 

6. Ρ, 7 
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18, πρὸς οὕς---Ἰ10, “ἴῃ γοϊαύϊοη ᾿ἰο ὙΒοΥ. ΤῊΘ ΒΘη86 18 
ΥἱσΟν οσἰγοθ ὉΥ Φονοίῦ: 41 βθοοσὴθ βυδάθη!ν οομβοίοιϑ οὗ 
μδνίηρ ἃ βουὺ οὗ ὑυϊ απ ΟΥ̓ΟΡ ὑπο. ΒῸΣ {Π0 86 οὗ πρός 
ἍΘ ΙὩΔΥ ΟΟΙΏΡΕΔΥΘ Τμτ0. ν. 10ὔ, τῆς πρὸς τὸ θεῖον εὐμενείας, 
ΜΈΪΟΉ τηθδηβ ὑῃ6 ἴδυοῦν οὐ {π6 ἀοὶν, σεμνότερος (σεμνός ἵὙ. 
σέβομαι), " σταπᾶθι, τηο τ αἰρηϊῆθα᾽ : Αν, Παη. 118, ὡς σεμνὸς ὁ 
κατάρατος, " ΝιΟὺ ρτθμᾶ δἰγβ [Π0 τῶβο] ρσῖνθθ Εἰ μηΒο 1 ̓, 

21, ἡγεῖσθαι---ἰΠ6 1 βηϊἴγ6 οαιι8ο 15 δα ἀρᾷ ἴῃ ΘΧΡΙδηύϊοη 
οὗ {μ6 ρυθοθάϊηρ ταὐτὰ ταῦτα πάσχειν. 

28. ἡμέρας πλείω--- πλείω 15. ἡθαῦ. Ὁ]. ποὺ ἀρο]ποᾶ, ΤΠΪ8 
οομδύχοιοι 15 ΘΟΙ το 10} πλέον δηα ἔλαττον : Ῥ]αύ. Β΄ γηι}. 
17 π, ἐν μάρτυσι πλέον ἢ τρισμυρίοις. Ὅὃο ἴῃ Τιαϊη ρῖιι8, 
αηυρἴζιι8, ηυΐηιι8 δὺ6 τιβδοᾶ πιπουῦ ἰδού ὑπ6 οομβίγπούϊοῃ. 
Τὴ ἰῃ6 βδϊηθ ὙΔΥ πλείω 15. Βοχηθυϊ πηθ8 υϑθαἃ ΔαΥΘΥΌΪΔΙ]Υ ΙῸΣ 
πλέον : Ῥ]αἰ, Πορ. 1. 417 8, πολὺ πλείω καὶ μᾶλλον δεδιότες : 
Χρη. Ηοϊϊ. 1. ἃ. 160, διέτριβε παρὰ Λυσάνδρῳ τρεῖς μῆνας καὶ 
πλείω. Οο)οὺ (7.αν. 1,6οἱ. Ὁ. 387) Πο]ἃ 5 ὑμαὺ πλείω 15 ἸΠΥΔΥΙΔΌΪΥ 
ἴο ὈΘ αἰζογοᾷ 1ηἴο πλέον Οὐ [68 Θογηϊο θαυϊγοϊθηῦ πλεῖν. 

ἐδ. ἕναυλος---110. “ἴο ὑμ6 Παίο᾽, οὗ ἃ βΒουμᾷ σϊοὶ γἵηρ8 {πη 
ΟἸ6᾽8 6678 δι 15 Κ,685]1., γοηιθηιθογ6α ; 1.609. 618 ο, πᾶσι φόβος 
ἔνανλος ἐγεγόνει, “0)68]ν ἴθαν". 

24, φθόγγος--᾿ νοϊοο᾽, ὑπ6 βουπᾷ οὗἨ ἁ {π6 ψογᾶβ, λόγος 
Ῥεϊηρ {16 τηαύίοι οὗ {6 ΒΡΘΘοἢ. 

27. ἐν μακ. νήσοις---80 Πρ. ὅ19 σ, ὙΠ Θ᾽Ὸ ϑοογαίθθ ΒΆ 5 
μοῦ ῬὨΔ]ΟΒΟΡΙΘΙΒ Ὑ11]1 πϑυοῦ οὗ ὑῃοὶῦ οὐ {Υ66 Ψ11] ὑπ ρατὺ ἴῃ 
ῬΌ]ΪΟ 1116, Ὀδοδαβα ὑπ  ὺ ὑμῖηκ “ὑμαὺ ὉΠΟῪ 816 ΔἸγθῶι γ., ΘΥΘῚ ἰὶ 
{15 116, ὑχαῃηϑ]α θᾶ ἴο ὑπ 15165 οἵὗἨ [86 Β]Ι6βββα, 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ 1Π. 

Βοογδίοθ ἄθοϊανθθ ὑπαὺ {1μ6 ογαύΐουβ Ὡθθὰ Ὧο Ἰοηρ Ὡοίϊοθ. 
ΤΉ ΘΙΙ ΒΡΘΘΟΊΘΒ 816 Υϑϑανῦ ἴῃ βύοοικ δῃᾷ ὑῃθῖθ 18 πὸ αἰ Πα] ν ἰὴ 
Βα βίγίηρ ὑμ6 Αὐμθηΐδηβ πἱ ἢ Ῥγαΐβο5. οὗ ὑπϑυηβθῖγθθ. Ἠθ Ὠϊτη- 
Β617 οου]Ἱὰ βρϑδὶς γΧ8}1 δϑῃοιρ 17 ο8]16ἃ οἱ ; βᾳο ἢ Θχοϑ]θηῦ 1ῃ- 
βίχαούζοη 85 6 δᾶ. 

2, οὐ πάνυ εὐπορήσειν .--- “111 οὐ πᾶ 10 ααἰΐθ ΘαΒγ᾽. Τὺ 
ὙΒ ΤΟΥΤΊΘΙΥ δὴ δοοθρ θα οδηοη οὗὨ οὐ ϊοίβυῃ ὑπαὺ οὐ πάνν ἰΒ 
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ΔΌΟΤΙΦ., 89 

ἰηγδυ]Δ Ὀ]Ὺ Θαυὶνα]θηῦ ἔο οηυγΐηο πο. Τὺ ᾿ὰ8 μονθυου ῬΘΘη Θοη- 
ΟἸαδίνον βμοα ὈΥ ΟΟρΡΘ, ὑμαὺ [ῃ6 τηθδηΐηρ πον οηνηΐηο ἰδ. εὖ 
Ἰοαβϑὺ θα 8} ΘΟΙΏΤΊΟΏ, δηἃ ἰἢ ἸΏΔΩΥ ἱχιβύθπμοοβ ἴῃ {π6 Ρ]αἰοηΐο 
αἸδίορσιιθθ απ ἀθηΐδ Ὁ] ἴο Ὀ6 Ῥγϑίουσοᾶ, (Τυδηβιαἰΐοη οἱ ῬΙαίο Ἐ 
αογσίαδ, ἈΡγ. Ὁ.) 

8, ἐξ ὑπογύου---᾿ο-Πδηἃ᾽᾽; οηθ6 οὗ [Π6 τζδην δᾶγθυθίαὶ 
ῬΏΥαΒΟΒ. ΜΠ ἐκ, Ιβοοῦ,, Ῥαηθῃ. 48 8 11, βαγϑ ὑμαῦ ραῦ]ῖο 
ΒΡΘΟΚΚΘΙΒ ΤΠ] Δ (6 ΘΧΟΙΙΒΘ ἴον {Θ᾽ βοῖνθα οῃ {6 ργοιηαβ ὡς ἐξ ὑπογ. 
γέγονεν αὐτοῖς ἡ παρασκευή. 8.868 βεπᾶγδ᾽β ποίθ ἐγ ἰοὺ. ὑπόγυος 

ἴ8ὸ ψυ θη ὑπόγυιος) ἴὟ. γυῖον (ὦ 1112) ἴπ ὑπ6 βθῆβ86 οὗ μαῃᾷ :. 
ΒΟΟΥ, 6 Δ ὐϊά. 810, ἤδη δ᾽ ὑπογ. μοι τῆς τοῦ βίου τελευτῆς οὔσης, 
[86 ομᾶ οἵ τὴν 1116 Ὀδίῃρ' αὖ μβαμὰ΄. 

06. πόθεν ;--- ποῦ μ᾽ ; 110. δὴ ἰγοηΐοδὶ οὐ οομῃθιηρύποιιϑβ 
ααθβύϊοη, “ΏΘΠΟΘ Βῃμου]α 10 θ6 βο᾽᾽ ΟἿ, αογῳ. 471 ν, πόθεν, 
ὦ ᾽γαθέ; “ποῦ ἃ ὈϊΪ οὗ 10: 580 Ῥρϑιῖη. ὅδ ΟὉ7. 241, οὐκ ἔστι 
ταῦτα, οὐκ ἔστιν" πόθεν ; Οἴθ. ποῖος 15. ΒΙΤΊΪ]ΑΥΪΥ τιθθ4, 6.6. ΑΓ. 
Α6}). 61, Κ΄. οἱ πρέσβεις οἱ παρὰ βασιλέως, Δ. ποίου βασιλέως ; 
“ΓΘ ΘΏΥΟΥΒ ἴσου {Π6 κΚίηρ ., “ΤῺ κίηρ ἰηδορᾶ 1’ 

50 «γιά, “ ἴγογα ψμδῦ ΒΟΌΤΟΘ ΟΥ̓ ΘΒ ᾽, 15 ΒΟΙΘΙΪ 65 τπι864 ἐο 
ΒΚ δὴ ἱηα]σηδηὺ ΟΥ̓ Θοηὐθῃιρύιμοιι ααοϑύζοῃ, ρυϑούί θα! νυ δααῖνα- 
ἰθὺ ἰο ἃ ποραύϊνθ βίαὐθιηθηῦ : Ῥ]αὺ. 68. 2, ὃ. 28, μπάς οα ἰἰνὲ 
6813 ΠΟΥ͂ οΔἢ 5116 Ὀ6 γουγβ9 Ησχ, δαί. 11. 81, τηνᾶο ἀαϊιηγ, 8ογι 5 ἢ 

8. ᾿Αθηναίους ἐν 1ΠΔλ.--ἰο ῥγαΐῖθδα Αὐποηΐϊαηθ Ῥοοο 8 
ῬϑΙοροηηοβιαι δα ΐθηθ6᾽᾽; ποθ ὑπ ϑΌΒΘΠΟΘ οὗ 0πη6 ἀρῆῃίίθ 
ἃυύ 1016, ΤῊ]Β Ῥαβθῶρθ 15 ὕννοθ γοΐουυθᾷ ἴο ἴῃ Αὐἱϑίουθβ ΒΠοίογίο: 
σκοπεῖν δὲ (δεῖ) παρ᾽ οἷς ὁ ἔπαινος" ὥσπερ γὰρ ὁ Σωκράτης ἔλεγεν, 
οὐ χαλεπὸν ᾿Αθηναίους ἐν ᾿Αθηναίοις ἐπαινεῖν, 111, 9, 8 80; 
Βοογδίθϑθ ΜΠ] [Π6 δυ 1016 ρυθῆχϑα στηθϑιλίησ Ῥ]αὐοβ ῥυϊηοῖραὶ 
Ομ ύδοῦθυ' ΟἹ ΒΟΪζθβῃδη : 506 ΟΟΡΘ᾽᾿Ἐ ποίθΌ Τὴ6 αὐίΐοϊθ ἰ5 
Ομ θα ἴῃ [Π6 βθοοῃμᾶ Ῥδββᾶβθ: ὃ γὰρ λέγει Σωκράτης ἐν τῷ 
ἐπιταφίῳ, ἀληθές, ὅτι οὐ χαλεπὸν ᾿Αθηναίους ἐν ᾿Αθηναίοις ἐπαινεῖν 
ἀλλ᾽ ἐν Λακεδαιμονίοις, 111. 14, 811, “ΤῈ6 ἔπ Υ8] ογαύίοη ᾽ ἤΘΥΘ 
ταθδὴϑ ὑη6 Ρ]αἰοηΐο ἀϊδίοστιθ, ἔου ἐῃ 6 θη θη 688 οἵ ΜΉ ΪΟἢ 6 
ὑπ ᾶγθ Αυϊϑύου θ᾽ Β ἰθβϑυληοην. 

10. τοῦ πείσοντος ----- ὅστις πείσει : [Π6 αι] ατορῖς ἰά οι, 
ἔαύαγθ ραν 1ο1 16, τ 10}. ἃν 1016 ῬΥθΗ χοᾶ, 0 ΘΧΡΥΘ55 ἃ ῬΌΤΡΟΒΘ ΟΥ 
ἰηὐθηὐίοη : ϑορἢ. Ἅπ|. 200, οὐδ᾽ ὁ κωλύσων παρῆν. Δ] δῦχα 
αποΐθϑ ἃ ὩΌΠ 61 οὗ ΒΙΠ1]ὰν Ἰηθύδποθθ, διηοηρ, ὑἰιθὴλ 8 Θχϑοῦ 
ῬΦ1 8116] ἴο ὑπαὺ Ὀθίουθ τι8, Ῥ] αὐ. ἱαγηιοη. 185 κα, δεῖ ἀνδρὸς πάνυ 
μὲν εὐφυοῦς τοῦ δυνησομένου μαθεῖν. Οἷ, αοοανίῃ, “οοεῖβ αγιώ 
1 6γη1868, ἃ 108, : 

ἡ... 
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ἐν. εὐδοκιμήσοντος ---“ ἰο Μίη ΔΡΡΙΔΒθ᾽ Ξε- δόξοντος εὖ λέγειν, 

Ἰηἶν. 1, 12. 

11. ἀγωνίζηται---Πογθ υβοᾶ οὗὁἨ ὠὥ“ορίοίοὐϊο᾽ ἀθροϊαμηαύϊοι 
Ῥοΐογο ἐῃ8 ρθορῖθ, ἐο ψίμ [86 Ῥυῖζβ οὐ ὑπϑὶῦ ἄρθρον]. οὐδὲν 

μέγα, “πὸ ργοαῦ ὑίηρ᾽ ; Ῥγθάϊοαίο ἴο δοκ. εὖ λ.; οἷ, οὐδὲν θαυμα- 

στὸν, ἰηΐν. 1. 17. 

14, οὐ μέντοι--- ΜῊ, πο, 1 σθγία! Η]Υ ἄο ποὺ ᾿. μέντοι 15 

ΨΟΥΥ͂ ΘΟΙΠΙΔΟΏΪΥ ὑμὰ8 αϑθαἃ ἃ5. 8 ΟΧρΙοὐΐνθ ὑο οἷνο ΘΙΔΡΔΒ15. ἴο 

δι δϑβθυύϊοῃ οὐ ἃ απθβύΐοῃ, Μαᾶν!ρ, ὃ 24. 

20, καὶ διαφέροντα --- ρῬγΘοΙ θη ΟΥΟΥ 811᾽, ΜΠ β6η. 
οἵ, 21. 10. καί ρῖνθϑ διαρμδβὶβ ἴο διαφ. : 80 καὶ ἅπαντες “ 8}} 
σα ἰὐμουύ οχοθρίϊοη᾽. 

9.͵, ᾿Ασπασίαν---[μο Ῥγοβοῃὺ ραββᾶρθ 158. ὑπ6 ἑουπδίϊοῃ οὗἉ 

[86 βουίουβ δηᾷ οὐνθη-τθρθαθᾶ αββουύΐοῃ ὑμαὺ βϑοογαύοβ βυυα]θᾶ 

οὐϑίουυ δὲ Δβραβίδ᾽β θοῦ. 1ὖῦ 15 πού υου Ρ]ίη ὑμαῦ ΠΟ οον αἰ ΠΥ 

ΘΒ 86 αὐϊαομοᾶ ἰο ψουᾶβ ψΐοῃ ἅτ ἃ τϊχύατο οὗ μοϑὺ δῃηά 

οαγποδύ, ψἱᾺ {Π6 οἰοθιηθηῦ οὗ Ὀδηΐθυ ΙΔ ΙῪ Ῥυθαοτχαϊ πα ϊηρ,. 

Αβραβία ψὰϑ υπαουθύθα!ν Βο6]ἃ ἰῃμ Ὠἱρ]ι θβίθθῃι ὈΥ͂ ϑοοχαῦθβ. 

“Τΐ ἴθ. 611 Κποσῃ ὑμαῦ ΠΥ Ποῖιθθ ψὰ8 ὑπμ6 γϑβογὺ οὗ ἰῃ6 Ὀϑϑὺ 

ΤΙ ΠΟΤΑΥΎ ἃηα ΡΟ] 0108] βοοϊοῦν ἰῃ Αὐμθηβ.᾽ 8366 ΟἸπου 5 ποΐθ οἢ 
Χοη, ἥροηι, 1᾿ΐ. 6. 80, αῃμᾷ ΟἸα55, Τοῦ, 

28, λέγω γάρ---“γε8, 1 ἄο᾽, γάρ 18. ὙΘΥ͂ ΘΟΙΩΙΏΠΟΏΪΥ ὑπιι8 

πἀιὐροᾶ ἴῃ αβυτηαὐνθ τθρ]105, καὶ Κὶ, γετεοὺ Ο΄, αιιἱάοηι, Μίδαν. 
8.249, 

ἐδ. ἹΚόννον---οἵ, Ειι μα. 2712. ο, ἸΚόννῳ τῷ Μ., ὅς ἐμὲ δι- 

δάσκει ἔτι καὶ νῦν κιθαρίζειν. ϑοογαῦθβ ΤΩ ΘὨ ὑ]ΟῺΒ 15 Τη1510- πα Βύου, 

δ μανΐῃρ ἰϑαραὺ ἴηι ἰο τηοά]αύθ ᾿8 γΟἱ06, 

οὔ. τρεφόμενον---" τϑοοἰγίπρ' Βα0 ἢ} ἐγαϊηἷπρ᾽. ὙΤῊΘ ῥγθδθηῦ 
Ῥαυίοῖρ]6 15 ποῦ ἰο 06 γϑηᾶουθᾶ δ8 1 1 ὙΘΥΘ ἰὴ ἃ Ῥαϑὺ θῃ86 ; 

οἵ, τυγχάνει οὖσα, 1. 18 διηᾷ εἰσὶ διδ.1, 24, 

96. ὅστις ἐμοῦ κάκιον--- ΟΠ9 10 88 οἀποαίθα ᾿ΌΥΒ6 ὑπδῃ 
1᾽. ὅστις 16. {6 τοῖ. οὗ 8 οἶα88, δῃὰ γϑέϑυβ ἰο {86 διιὐθοθᾶθηῦ ἃ 8 

Ῥοββοββίῃηρ [886 ὁμαγδούθυβυῖοβ οὗ [πῶὐ ΟἸα55: ὑπ|18 ὑπουρ 10 ποὺ 

ἸΙΠΟΟΙΩΙΊΟΙΪΥ γοίθυΒ ἰο ἃ ἀϑβηϊίθ οδ]θοὺ, 10 ΔΙΝΤΑΥΒ ᾿ΤᾺ}1168. ΒΟΤΩΘ 

σοπονγαΐ, ἰάοθα ὈοΘΙοπρίηρ ἰο 10, Ηδθηοθ ἴῃ [86 Ῥγυθβθηῦ Ῥαβθᾶρθ, 50 

αν 88 {μ6 γοϊαὐΐνθ ροθϑ, ὕμπουθ 15. ποίῃίηρ ἴο ἀούθυτηΐηθ 1ὗ ἃ Ρδ}- 

ὑἰϊοαϊαν ῬΟΥΒΟΙ 15 τηθδηῦ Οἱ πού. 

τὸ ἢ ρου λό Ἐκ ὦ 
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27. ὑπὸ ΔΛαάμπρου---Ποηὐϊοηοα ὉῚ Αὐποπαθαθ, Ῥ]αίαγ οι, 
δα ΝΘΡΟΒ. 

28, ὑπ᾽ ᾿Αντιφῶντος --ἰΠ)6 Ὑ611- τουτὶ οὐαύου, ραὺ ἰο ἀθαν 
οἵ {6 οὐθυ ΤΟΝ οὗἨ ὑπ οἸἹσαγοἾοα] ρονογῃπχθηὺ οἵ {μ6 ΕοαΣ 
Ἡυμάᾶιγθᾶ, 8,σ. 411, Ἠΐ οἰοαθθηοθ δηᾶ δΌ 0 ΒΙΡΏΪΥ 
ῬΥαὶβοα Ὁγ ΤΙ πογάϊθ5. νυ]. 68 5 δηα 1ὑ 15 ΒΡ ροβθᾷᾶ ὑπαὺ Ῥ]αίο, 
Ῥηασάᾶγν, 209. Α, τηϑϑὴϑ ΔῃδΡρμοη ὈΥ̓ ὑπμ6 ψογᾶβ τὸν μελίγηρυν 
"Αδραστον. ΑΒ ΑΠΟΡΠΟΙ 18. ΘΟΙΏΙΩΟΗΪΝΥ Βὐαίθα ἰο ἤᾶνθ Ὀ661 
ὑπὸ ἰηβίγαοίον οἱ Του 165, βου οογησηθηὐαίουβ ἤᾶγθ 566} 
ἴῃ Π6 ρυθϑθηῦ ραβϑᾶρθ ἃ ΒΏΘΟΥ αὖ {π6 ἰδίογίδη δα 15 ΒΡΘΘΟΙΘΒ, 
ΤΠΘΥΘ 18 ΠΟΥΘΥΘΡ 0 Ββυήοίοηῦ ταυσδηῦ [Ὁ β0 ἢ ἃ ΥἹΘΥ͂], 
Βοοιδίοθθ 18. ΤΩΘΙΘΙΥ Ῥγδιβίηρ 5. ΟὟ ὑθδο!ουβ ΣῈ Ρ]Α] 
ἸΤΟΙΥ͂ ; ΠΟΥ ἄο ψ8 ΠΟΥ ψΠαὺ Ῥαυ 1 ΟΌ]ΔΥ ΒΡΘΆΙΚΟΣ Ὧ6 Πδ5 ἴῃ ΥἹΘΥ͂Σ 
88 ὁ ΟΥΒ6 ὑγαληθα ὑΠμδπι ὨΪγη861᾽ : ὑπουρῇ ὑΠ6γ6 18. ΒΟΤῚΘ ΤΌΔΒΟΠ 
ἴο Βαθροοῦ ὑμπαῦ Τιυϑῖδβ ΤΥ ὯΘ τηθϑηΐ, 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΤΥ. 

Τηἀοοᾶ Αϑραβϑία Ὧδ5 δγθαᾶν ροὺ ἃ βΌΘΘΟΝ ῬΥδρασθα ΓῸΣ ΠΟΥ 
ῬᾺΡΙ]. 

8. καὶ χθές---“"υὖὐ γοβίογἀδαγ᾽ : καί ΘΟΙρΠαϊο δἃ8. ἴῃ 
8. 20. 

7. ὅτε μοι δοκεῖ συνετίθει---“ 119}). Γ ἑαῖκα 10, Βη6. γγᾶβ ΘΟΙ1- 
ῬΟΒΙηρ ᾽. μοι δοκεῖ 15 οὗ ΟΘΟἾγ56 Ῥδυθη  οῦϊοαὶ ἴῃ οοηδβύσπιούϊοη, 
Ῥυΐ 50 ΟἸΟΒΘΙΥ οοηηθοίοα ΜΙ ὑῃ6 τοϑὺ οὗὨ 0186 βθηξθηοθ ὑμδῦ 1 15 
ποὺ χη ϊκοα οἱ ̓  τὶ οογησηδθ. δ] αατα οἱδθ5 ἔγοσα ΕὙ560 
ΒΘΥΘΙ Δ] ̓ ηβίδ 65 οὗ {818 ροβίνίοη οὗ [16 δῇ 16 μοι, ἴῃ ογᾶοθυ ἴο 
ΒΟΥ ὑμαὺ {μθγ6 15 Ὧὸ πρϑᾶ οἵ {Π6 οογγθούΐϊοῃ ὅτ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ. 
συνετίθει, ἃ ἴογτα οὗἉ {Π6 ἱτηρουΐθοῦ Θοχηγηοη ἴῃ ῬΙαὐο᾽Β Υ  ΏΡ8, 
6.0. Πορ. 497 ν. ΒΘΙΚΙΚΟΥ δ]ύουβ 1ὖ ἰηἴο συνετίθη. " 

8, ὃν Περικλῆς εἶπε---[ῃ9 σγοαὺ ἔα ΠΘΓᾺ] ΒΡΘΘΟΙ οὗ Ῥουΐο]θη 
ἴῃ ὑη6 ἢγβύ γϑᾶν οὗ {π 6 Ῥϑὶορομπηθβίδη 87, 481 Β.σ. Ῥ]αΐο 661- 
ἰδ ΒΘΘΙῚ5 ΟΥ̓ Βροακίηρ' {μπ8 ὑο Ὀ6 μα ίίηρ Εἰγηβ6 1} 1 ΘΟΙΏΡρΘ- 
ἀἰὐϊοι τὶ ΤΙ πογάϊᾶθε, 

9. περιλείμματ᾽ ἄττα -- “ΒΟΙΘ ΒΟΥΔΡ5 οἵ ογοσ ᾽. Τήᾶ, δηᾶ 
50. ααούθ 0 οὐμοὺ 1ηδίϑη 685 οὗ 0818 ψοτᾶ, ΤῊΘ γϑυῦ 15 Τουπᾶ ἴῃ 
ὑμ6 Ῥδϑ88. 6.8. Ηαΐ. 1, 82, οὗ ἃ 5181} τϑουηηδηῦ οὗ ὙΔΙΤΙΟΙΒ οἵ 
81γ6. 



92 ΜΗΔΝΕΧΕΔΝῦδ. ὅμαᾶν, Υ. 

12, εἰ μὴ ἀδικῶ γε---' γο5, 1 1 ὅπηι ποὺ ἃ Ῥαᾶ γὰρ 1] ̓ Ξ 661- 

ἰδ] 1 οουὰ: ΧΙ οὐρμῦ ἴο Ὀ09 8016 (Τονοῦ!) : Βὸ ερ. 608 Ὁ, 

οἷο. γε, ἰπ αἰ νγααῦϊνθ ΔΏΒΎΘΙΒ, ὩΒ ἴῃ βίαβθ ΑἸ] οριιο8. 

18. ὀλίγου πληγὰς ἔλαβον---Ι ΠΟΙ͂, σοὺ ἃ ΜΠ ΡΡΙη δ᾽. 

ὀλίγου, 56. δέων (οογΐηρ; ΒΟΥ) “ Μη ἃ 11:0016᾽ : 50 ὅ, 2. πληγὰς 

λαμβάνειν 18 τιϑοα ἃ5 {Π6 ΥὙΘρΈ]Α1 ῬΆΒΒΙΥΘ οἱ τύπτω ἴῃ {Π9 5Β6η868 οὗ 

Ῥοαίΐησ. 8.60 Βαηᾶγβ᾽Β ποθ οἡ 1βοοῦ, Ποηῖοη. 10 ἃ 86. 

Θοογαΐοβ πη 1165 ὑμαῦ {π6 ογαίουβ Ἰοαγηθᾶ {Π|6 11 ΒΡΘΘΟΙΘΒ ὌΥ 

πιοατὺ {{π ῬΟΥΒ αὖ βοι!οοὶ. Τῇ δοοοιηὺ ΜΟΙ 10 ρῖνγοβ οὗ 

Ἀραβία 5 τη ποᾶ οὗἠἨ ἰμβίγαουοη ΒΠΟΥΒ ῬΙΑΙΗΙΥ ομουρῃ ὑπ 

ΔΌΒΌΤΑΙΥ οὗ ἀπἀογβίαηδίπρ {Π|650 ᾿π το πο ΟΥΎ ΟὨΔΡΊΘΙΒ ὡἷὸ γἱοὰ 

46 ἴω ἰοἰἰγ6. . 

14. τί οὖν οὗ διῆλθες ;--- ΜὮῪ ἄοη ὑ γοὰ ἐπθη τορραῦ τὺ αἱ 

οποο3᾽" ἴπ6 δου, οὗ ἃ ἐπίπσ. μοι οαρῦ ἰο Ὀ6 ΔΙσοδᾶν θορσαῃ: 80 

Ῥγοίαῃ. 810 Α, τί οὖν οὐ διηγήσω ; ΜΏΘΙΘ 8566 ΔΥ̓αγ ΘΒ ποίθ: γ9 

ΠᾶγΘ ἃ Βταΐαν ἰάϊουι ἰῃ Ηοχδοθ, Οἄ. 1. 87. 8, ΟΥ̓ΏΔΥΘ ῬΟΪΥΙΠΟΥ 

ἄθογαπι ἐσηιριι8 67αὐ ἀαΡΊ 5, 

15. ἀλλ᾽ ὅπως μή---᾿ πιϊπᾶ 165." : οὗ, 22, 10, “ΒοίΠ ὅπως 

δια ὅπως μή 816 Βοηηθίϊηθθ 894 6110 1681 0 ΜΙ ὑμ6 ἔαύαγθ 

ἱηαϊοαξίνο ἴῃ οα]ιογίαϊίοηβ ἀνὰ ργο]ιυἱἐΐοη8, ἀθρθη αἰ ηρ ΟἹ ΒΟΠῚΘ 

ἱπηρογαύίνο {{κ6 σκόπει, ὑαῖκθ δαγ6, πηἀογβίοοα, ὅπως μή Δ]]ΟΥ5 

δῖϑο {π6 βιδ)αηοίίνθ. ΤῊὴΘ οοηδύχιιοίίομ 15 Θοη ποθ δἰτηοθῦ 6Χ- 

ΟἸαβίγ γ ἴο {π6 8δοομα ρούϑοιν οἱ {Ππ6 ψϑυὺ ; γοὺ ὑπὸ γϑὺ δᾶ 

[ἰγᾶ Ῥϑύβοῃβ ἃ.θ βουηοίίγηθθ ἰουπᾶ.᾽ αοοᾶνίη, ἡ] οοὐβ απὰ 

Τοηι868, ὃ 4δ, 7. ἂν ἐξενέγκω, “17 1 ἀΐνα]ροθ, πᾶ Καονη᾽ : 

ΘΘΠΘΥΔΠΥ “ ἰο ἀθοϊατθ᾽ : βοριι. Τγαοῖι. 741, τίν᾽ ἐξήνεγκας λόγον ; 
“ποῦ βίωἰοταθηῦ ἄο χοῦ αἰΐον 3 

17. μηδαμῶς---᾿ ΠΟῪ ἄοπ᾽ Ῥ᾽. ῬΥΟΡΔΌΙΥ τοῦτο δείσῃς 18 ἮΘΥΘ 
ἐο ὍΘ Βαρρ!ἰθᾷ; Ῥαὺ μηδαμῶς 5. ὙΘΙῪ ΘΟΙΉΤΔΟἢ. ἴῃ ΒΌΘΗ ἄδρτθ- 

ΟΔΤΟΥΥ͂ ΥὙΘΡ]165 85 ὑ818, 88. Ὑ06811 ἃ5 ἴῃ οὐδίουυ. Τὸ ΔΙ Τα 5 ὈΘΔῚΒ 8 

᾿π υα ϊγ6 οὐ ορύα λγθ 561186. 

ΟΗΑΡΤΕἙΝ Υ. 

Θοογαΐοα Ὀορίηϑ Αϑραβίδβ βρθϑοῖ, Τὸ [Ὁ] 8 ὑΠ6 188] 

ΘΟΌΒ6 οὗ {π6 ἔχη ΓΑ] ογαύϊοηϑ ; 566 Πιἰτοδαοίΐοα. ὙΤΏΟΒΘ ΏΟΥη 

ν6 816 616 (ὁ ὈΌΙΥ Μ616 ὩΟΌΪΘ τηθῃ, δπα ἀἰθα ἃ ὩΟΌ]Θ ἀθαΐῃι. 

ΤΆ ἰβ ουν ἀσπ!γ ἰο μομοὺν ἔμπθῖὰ πᾶ ΒρΘας ὑπο}: ῬΓαΐΒ65. 
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“ 
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ΔΝΟΤ 6. 92 

ῳ, κἀν. ἄν---ἶν 6. ῬΙαοοᾶ ϑαυὶν ἴῃ {π60 βθηύθη 6 ἰο ΒΠΟΥ 108 

οοπὐληρσοηῦ ομαγδοίου, δημα τορθαϊθα Ἰαίου ΟΠ, ἀοοᾶνίιη, ΜΜοοαβ 

απὰ 1) 6η868, ἃ 42, ὃ. 

ν. ἀποδύντα ὀρχήσασθαι---“ἰο ἰαϊο ΟΥ̓ ΤΩΥ͂ οοαῦ δρᾶ 
ἄδηοο᾽, ἰουρούθίπρ ΤῸ ὑπ ταοτηοηῦ ΤῺΥ 50 δηᾶ ΘΥΑΥΙΥ : οἵ. 

Οἷο. 46 ΟΠ". (ϊ. 19, ἐπι ὕονο, οὐϑᾶθ τηὶηἱ, βαϊίαγοῖ, 
Αβὸ, πο ρταιαϊθουβ! Υ ΒΟΥ] Ρ65 ὑπ6 πποδὺ θχίθηβῖνο τηθδηΐηρ 

ῬΟΒ51016 ἰο ἀποδύντα, 15 γηῖιο ἢ Βοδη Δα] χοᾶ ὈΥ Β.ΟὮ, Δ ὉΠΒΘΘΙΊΪΥ 

ΟΥΟΥ οἱ {π6 ρατὺ οὗἨ βοοταύίοθθ, μι ΘΥΔΥΟΙΥ ὈΥΡῸΒ 10 88 Δ δΥρα- 

γταθηὺ ἀραϊηδὺ ἰμ6 ἀϊαϊοσιθ Ὀοίηρ σοημΐηθ. ΙΟΘΙΒ ΒΔ Β Ῥδθῃ αὖ 

086 Ῥαΐῃϑ ὑο δΏΒΥΘΣ Ὠἷτι ΤᾺ] δηα ΘΟΙΩΡΙΟ ΟΙΥ. 

4. ἀρξαμένη λέγειν---Π6 ΤΟ]ον ἱηρ Βροθοι, ἩΠΘΙΠΘΥ ἃ ῬΑΙΟαΥ 
ΟΥ ποῖ, αὖ ΔΩΥ χαΐθ Πδ8. ὦ {11 βῃαγθ οὗ ογαύουϊοαὶ θυ οββ. 

Τ ΒΡΟΟΙ ΠΥ 10 δυοσιηᾶβ 1} απ ϊ]ι6818, ἔργῳ -- λόγῳ, κοινῇ---ἰδίᾳ, 

τοῖς πράξασι---παρὰ τῶν ἀκουσάντων. ΑΜ 6515 γ͵88 [Π0 Τα γουνθ 

ἤρατο οὗ Οτοοῖκ Βρθαῖκουβ δηἃ υυϊλουβ, Αὐἱβῦου!θ ΤΟΟΟΙΏΙΏΊΘΗΒ 1, 

85 σἰνίηρσ ρθαβασο δηἃ οομαποίηρ ὕο Οἰθαυ 658. οὗ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏ, 

Ποῖ. ᾿ϊ. 9. 8864. Ιῃ {Π|07 βᾶτηθ Ῥαβϑᾶρθ οὗποὺ οὐϑίουϊοαὶ 

βραγοθ᾽ ἃτο {Ππϑγαοα αηὰᾶ ἀἰβοιββοᾶ, ΤῊΘ δἀμηλϊγαίίοη οὗ βιο ἢ 

ΘΑ 615 ῃτηθηύθ ἰ8 παύσα] ΠΘΠ δ ἘΠ ΟΥΤηΘα ῬΥΟΒΘ βύγ]θ 18 

Βα ρου βοαοα ὈΥ ἃ βύυ]6 ἅπ]ν θαϊαποθᾶ πᾶ οοπδὑγποϊοα ; αὐ ΘῈ 

{86 ατὸ οὗ Θομοθαπρ αὐ 15 αβθηῦ ὑΠ0γ ἀϊδύγαοῦ δηᾶ ἰνυϊθαΐθ ὑΠ0 

γραᾶου. ΤῈ αὐὐβοῖα] πᾶ οἰαθοταίθ 0010 οὗἨ Ἰβοουϑίθβ 18 ΤΏΟΥΘ 

ΘΑΥβουαθ ὑΠ8}} ΔΩΥ ἱγαϊναὐΐοη ἔτομι 86 Ῥθῃ οὗ ῬΙαΐο. 

ὅ. ἔργῳ---ἰπ 016 ἔχπογ] Ῥτόοθϑβιομ δ ΟΘΙΌΠΙΟΜΥ. ΤῊΘ 
βδπ6 δ 6518 οοοττβ ἴῃ ΤΟ, 11. 4θ, 

9. λειπόμενον---“ 5011] τοπιαἰηΐπρ; ἄπο ᾽. καὶ χρή, “δηᾶ 1 18 

8. ἀαϊγ᾽, ἃ τχοτϑ] ΟὈ] ραὐίοη. ἃ8. 61} 85. ἃ 1058] 1μβύϊ α 10: 50 
10. 28, καὶ δίκαιον καὶ χρή. 

ΠῚ Ϊϊ5 βθῃύθῃοθ 645 σαύμπου ΔΌΓΕΡΟΪΥ ; Β᾽ΥἾΑΥ ΔΌΣ ΘΥΠΘΒΒ γ28Υ͂ 
Οἰδη θ6 οὐβογυϑᾶ ὑῃσγοιρῃμοαῦ {16 5Ρ6θοῇ. 

106. ἄνωθεν ἔτι ---“ 5.11 ἑαγυίμον Ῥδοῖζ᾽ : Τίηι. 18 Ρ, τοὺς δ᾽ 
ἔμπροσθεν καὶ ἄνωθεν. 

17, τούτους ϑ8έ---ἰοθο, 1 5807᾽: δέ 8 γΓΘαυΘΗΠΥ͂ ὑῃ8 
πϑοᾶ “'η ὡροᾶοβιβ᾽ ΜΠ ἀοηηομδύγαθ γθ ῬΡΥΟΠΟΌἢΒ ἃ πα ΔαΥΘΙΒ, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙ1Υ αἴξου ἃ Ῥαχθηνμούϊοαὶ οἰϑαβθ μδ5 Ἰη θυ υθηθᾶ, 

20. τὴν τελευτήν---Ἰ1ὐ. “ γοοοἰνοῦ ὑποῖν ἄθαίῃ ἴῃ Θχομδηρ86 ΤΟΥ͂ 
{π6 βαΐδιυ οὗ {π6 1ἰνίησ᾽, 1.6, ἀϊθᾶ ὕο βᾶνθ ὑμῖν Θου γγτΏΘΏ. 



04 ΜΕΥ ΧΕΔΝῦΚΒ. Ομ.» ΥἹ. 

ἀντί ΠΟΥ Τ]ΘΔῊ5 “ οὶ ΠοΩᾶ ἀραϊηδὺ᾽) : Ατν, ΤΕ δ. 1ἰλ. 1, 7, ὅταν 
αἰσχρόν τι ἣ λυπηρὸν ὑπομένωσιν ἀντὶ μεγάλων καὶ καλῶν, “το 
ὯΥΘ Ῥγαϊβοᾶ ψΏΘη ΠΘΥ Θμάυχθ ἀἰβογθᾶϊν ΟΥὁἨὨ Ῥαΐῃ ἰο τὐΐη στοαῦ ὡμᾶ 
ὩΟὮ]Θ ομβ᾽, 

22, κατὰ φύσιν --- ἴῃ ὑπὸ πούασαὶ παν", ΟΧΡΙαἰποᾶ Ὁ {10 
νγουὰθ ὙΒΙΟΙ [Ο]]ΟΥ, 

ΟΗΛΡῬΤΕΗ ΥἹ, 

ΤῈ οὐἱμῖη οἵὗἨ ὑπ6 βουυ οὔ Αὐβϑηῆβ. Ἠδθὺ ῬΘΟρΡΙΘ δῖ ποὺ 
[ογϑῖσῃ ἱπημηϊσγτδηύβ Ὀαὺ θογ ἔοσὰ {86 Ἰαπᾷ, 

1, ὑπῆρξε--- Ῥοραῃ’ Ὑ 1 ρθη, : γΘυ 5 ἐπ Θοηροππᾶρα ΜΙ ἢ 
ὑπό ἀθῃοίθ {110 σγοι οΥ [οιιπἀαϊίοη, οὰ. ΜΟῚ δηγιβίηρ ἰβ 
υαϑθα : 560 Ὠοΐθ οὐ ΤΒυο, ἷν, 4, αὐτὸ καρτερὸν ὑπῆρχε. 

2, ἡ γέν. οὐκ ἔπ. οὖσα---ἰΠο ἑαοὺ ὑπαὺ [Ππ6 γαθθ τγαὰβ Ὡοΐ οἵ 
[ογϑίρηι οχύγαούΐοη. ἔπηλυς “ἱπηρουίοα, οὗ αἰΐθῃ οὐἱρίη ̓: ΕἰαΣ, 
1οη 07, ἐλθὼν ἐς οἶκον ἀλλότριον ἔπηλυς ὦν. 

8, μετοικοῦντα- ---΄ ἀν 0 1]Π1ηρ’ 16 βἰγδηρουα᾽ : Εἰαγ, ΘΈρρΙ. 
892, ὡς χρὴ τοὺς μετοικοῦντας ξένους. ΤῊΘ ὙΘΥΌ 8180 ΤΙηΘ 85 ἴο 
ΟἸΔηΘ96 ΟΠΘ᾽Β δἃοᾶθ. μέτοικος, " ἃ ΤΟΥΟΙρῊ βου] γ᾽, 15. ἃ γγ611-Κηονῃ 
τητῦ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἃ8. ΔΡΡΙ Ια ὅο {π6 οἰαββ οὗἨ γοβί θη αἴΐθη8 ἴῃ 

[6 8. 

4, σφῶν ---ἰΠἶθ πογᾶ, τ Ώ10}} ῬΥΟΡΟΥΪΥ ὈΘ]οηρΒ ἕο ὑπ βαθ)]θοὺ 
οὗ {Π6 βθηΐθῃοθ, ΠΘΥΘ υϑίθυβ ἴο προγόνων, 88 1 οἱ πρόγονοι δᾶ 
Ὀοθῃ τυ θη ᾿Ἰπϑἰθδᾶ οὗ ἡ τῶν πρ. γένεσις. 

ἐδ. αὐτοχθύόνας- --- ̓ παΐσοηοι᾽, [Π6 οἹΟΥΥ οὗ ὑπὸ Αἰ ΠΟ ΔῊ : 
Ἐπὰν, 10η ὅ80, εἶναί φασι τὰς αὐτοχθόνας κλεινὰς ᾿Αθήνας οὐκ 
ἐπείσακτον γένος. 

0. ὥς ἀἄλλοι---80. ἐτρέφοντος. ΤῊΪ5 186 οὗἨ {Π6 που η Ϊ γ76 
ἢ ἃ ΘΟΠ]ποίΐοη ΜΉΘ ΔηοίΠΘΥ οᾶ806 Π88 ρΌηΘ Ὀαίουθ ἰ5 
ΘΟΙΏΠΟἢ ἴῃ ΟΥ̓ ΘΚ, ΤῊ Τιδύλη οα {Π6 οὔποῦ Βαμα ἐπ οομπβίχιο- 
ὑϊοη δἰτηοθὺ ᾿ΔΥΑΥΪΔΌΪΥ ΟΠ ΟΥηΒ ἰο ὑπαὺ οὗἨ ἁ {6 ργϑοθᾶϊηρσ 
ΟΙδιθθ: 5.100 ἃ οοηϑίχυοιίϊοη 8ἃ5. ὑμ6 10] οσίησ Ῥοὶπρ αὔἰΐθ 
Θχοθρύϊ δ] : Το. Απη. χὶϊ. 7, οαποία ἐρηνΐμας οὐϑαϊθθαηῦ ΠΟΠ 
ῬΟΣ Ἰαβοϊνίδμῃ, εὐ Μ|οβδαϊΐπα, τϑῦυ5 οσλδηὶβ ἐϊιαοηϊ. 
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ΝΟΤ 5, 9ῦ 

7, κεῖσθαι---(πὸ ᾿ηδηϊθῖγο 15. τυ ὑύοη ἱπδίθαα οὗἉ ἃ ραυύϊοὶ ]9 
ἀοροπᾶομῦ οα ἀποφηναμένη ; ἃ 5] σὺ ἰγγορΌ] Υ Υ οὗ οομδύχαοὐϊ οι 
Μ ἰο ἀνοΐαβ ὑπ6 ΘΟ ΟΠ ΘΠ 06 ΟὗὨ ὕνγῸ ῬαΥ ΟἿ Ρ]Θ8, 

8, ὑποδεξαμένη---᾿ τοοοϊνοῦ ἐποτη᾽, (Τονγοί); δοικηον]οᾶροα 
ἐποια 88. ποῦ ον, δηᾶ τπιηἀογύοοῖϊκς ἃ μού ον Ἐ ἀα 168. 

ΟΗΛΡΤΕΙ ΥἹΙ. 

ΤῈ Ἰωμὰ 15. ἄθαν ἰο ἐπ ροᾶβ; δηᾶ ἃ ὑγθ χηούθμθι οὗ 1μθῃ, 
Υἱοἢ ἢ ΟΟΥ ἴῸΥ ὑπ6 βυαθίθηδηοο οὗ ὮΘΙ ΒΟΏΒ. 

ὅ, θεῶν ἔρις ---ούνγοοη ΑὐΠμΘη6 δηα Ῥοβοϊἄοῃ, γιὸ δσοηϊομποᾶ 
ἴον {πΠ6 οἱΐγ. Ῥοβοίἄοῃ ρυοάιοθα ἃ ΠΟΥΒΘ ἔχου {π6 ρσγουπηᾶ, δἀηᾷ 
Αὐμθη6 δὴ οΐνθβ. Τὴθ Ἰαύίου. νὰ8 {6 1ηοΥ6 Ῥγθοΐοιβ οἱ, θᾶ 
Αὐμθηθ Ὀθοδιηθ 86 βονθιδῖσῃ σοάᾶθθβ οὗ {πὸ Ἰαηᾷ. 

9, βοτά--αἀοπηοδίϊο, 110, σγασίηᾳ δ ϊηλα15, ἄγονος, δοίλνο ἰῃ 
ἴοτοο, ἢ ρθη. : Τ)σαοί, 1δ0 σ. 

11. ἐξελέξατο ---- Ο΄.ο56 ἴοΥ ᾿ουΒ6 17) ; 5ὸ Το, ἱν, 9, ἐκλοξά- 
μενος, οἵ Ῥἰοκθᾷ τβϑῃ ψῇομι ΤΘηλοβί θη 98 βο]θοίθα ἰο ἢρμὺ ὈΥ 
1.18 5146, ἐγέννησεν, ἰῃ {16 δοίϊνθ, ἀθηοίθβ {1186 Ῥγοάαοίίοη οὗ 
ΤηΔ 8ἃ5. ἐπ6 ὑγρ6 οὗ πηϑηἸκ ἃ ἴῃ ρσΘΠΘΤΔΙ ; Μ 116 γεννησαμένη, 1. 
19, τχϑδηβ ὑμαῦ Αὐὐίοα “ῬοΥΟ ἴον Ἀθυβϑ ᾽ οἰ ΖΘ 5 8 ἃ ΒΟΏ8. 

ἐῦ. ὃὅ---βο. ζῶον : ΒΟΙΏΘ Μ85. Τοδᾶ ὃς, μόνον Δργθθθ ΜΠ 
ζῶον. ἘῸΣ νομίζει, “ Δοϊκη ο ]ΘαρΘ85 ᾽ν, α ὈΘΙΙΘΥ͂ΘΒ ἴῃ ᾿᾽, οὗ, Εν]. 
ὃ 8. 

18, τεκμήριον τῷ λόγῳ, ὅτι--- ῥῬγοοῦ 1η νου οὗ ΟἿἹἿ βίαΐθ- 
τηθηὐ ὑπαὐ᾽, 6Γ6., ὑπ Ῥγοοῖ 1561} θοίῃρ ἰηὐγοάποοα ὉΥ γάρ. 16 
ΟΥ̓Δ ΔΥΥ ἴουτη 18. τεκμήριον δέ, ἔο]]οὐγοὰ ὈΥ ἃ οἰαῖιθθ ΣῈ γάρ, 
“616 ἰδ ἃ ριοοῦ, πον", οίο, 10 156. ἴο "6 μοίρα {πὸῶῦ {Π|| Βρϑοίαὶ 
τηθαηΐῃρ οὗ τεκμήριον 15 ἃ ΘΟΠΟ] ΒΙγ6 οἰγοιατηβύδηὑϊ] Ὀχοοί, 

16. τεκοῦσά τε καὶ μή---" 1ἴ 586 ἢδ5 Ὀ6Θη ἃ τηούμο νυ οὗ Ὡού᾽; 
ὃ ἀἸβ) απούϊγο τι56 οἵ τε... καί, ΟΠ. 15. ὈΥ ὯΟ Π]ΘΔΠΒ ἸΠΟΟΠΊΙΩΟΗ ; 
οἵ, Εὐΐῃρλ. 11. 8. ὑποβαλλομένητεδ [4156 τηούμου : ἱπ ὑπὸ 
δούΐνθ ὑποβ. τηθδῃβ ἴο Ἰηὐγοᾶποθ ἃ βρυσυίοιβ οὨ1]ἃ, πὰ ἐμ τηϊᾶ. 
ἰο ἰδ κθ δἃ8. οὔθ᾿ Β ΟὟ ἃ ΟΠ] 50 ζοϊβύθα 11. 



90 ΜΑΔΚΑΕΝ δ. ὅμανρ, ὙΠ, 

17. τῷ γεννωμένῳ----“ [Ὁ {πὸ ΟὨ]]α 516 ὈΘΑΥΒ᾽  ἰ᾿ΟΥΟ 5. ΠΟ 
αἰ ΒΘ ΠΥ ἴῃ [ῃ6 1186 οὗ {Π6 ργθϑϑηῦ, "ΠΟ. δ 5 ΘΟΠΟΙϑῖγο τηδηὰ- 
Βουρὺ δανπουν ἴῃ 105 Τἀγοῦν. Τὺ γϑίουβ ὅο {π6 δοίμαὶ ἐϊτηθ οὗ 
18 ΟΠ11Δ᾽ 5 Οἰν τ ; δηα {Ππ0 56:86 15 ἴῃ 10 ὙᾺΥ ἱπηρτουθᾶ ὈΥ [Π9 
Βασοθβίθα γοδάϊηρ γενομένῳ. 

21. ᾧ κάλλιστα---[ῃ6 ΑὐΠΘηΐδη5 Ἰνοᾶ ΟΠ ΘΗ͂Υ Οἡ Θοτπ πᾶ 
οὔθ: νορθϑίδ]θβ, αμᾶ ἤβῃ. 80 ἰοο ψ πᾶ ἔτοιη Οδθβαῦ ἐπαΐ 
ΟΟΙῚ ΜΒ ὑῃ 6 ρσγθδῦ Ὡθοθβϑὶυ οὗ ἃ Βοϊηϑη ΔΙΊΩΥ. 

27. πόνων ἐοωγήν---ἴον οΘοηρίγ, οἵ, Γορσ. χὶ. 919 σ, τῆς νόσου 
ταύτης ἀρωγή. Υ̓ Ἠαῦ 15 τηθϑηΐ 15 [Π6 τ186 οἵ ο1] ἴῃ γθηάουϊηρ [Π6 
ΠΟΟΥ ΒΆΡΡΙΘ δηᾶ χϑιηουίηρ βὑ 1685; 566 Ῥγοίαῃ. 8848. ΤῈΘ 
ΟἸνΘ Μ]͵ὰ8 {Π8 ΘΧΡΥΘΒΒ οἰ οὗ Δύμθηθ, ϑηᾶ 15 οὔδθῃ βροῖζθῃ οὗἉ δ 
ΟΠ6 οὗ [πμ6 οἱοῦ Π]Θββίηρβ οὗ Αὐϑίοα, 

28, ἀνῆκε---᾿ Βοηὖ Ὁ, οατιθθα ἴο στον ᾽, 56, ἡ γῆ. 

80. ἐπηγάγετο---“ οΔ]]ο ἴῃ ᾿, ΤῈΘ τηϊ 16, ΠΟ Ὰ 15 αϑοᾶ οὗ 
ἰηντΐηρ {π6 δἰ οἵ 411165 δηἃ {ΠΗ 1Π|κ6, ᾿πρ]165 {παὐ {16 Ἰαπᾶ οα]]οᾶ 
ἴῃ [Π6 σοαθ ἔο 610 ὈΥ ὑθδοϊπρ ΠΟΥ οὐ ΟΠ] ἄγῃ, 

ἐδ, τὰ μὲν ὀνόματα---μέν 5οί5. {Π6 παηιο8 ρα, 85. ορ- 
ῬοΒβθαᾶ ἰο {Π|6 Ἰθββοὴϑ ὙΠΟ ΦΠΏΘΥ ὑωπρηῦ : ἐΠ6Υ6 18. πὸ ΥΘΡΊΠΆΥ 
δροᾶοβίβ 10}. δέ, Ὀπ’ {Π6 ἰᾶθω 15 οαυυϊθᾷ οῃ ὈΥ ὕΠ6 τγογάϑ οἱ τὸν 
βίον κιτιλ, ἐν τῷ τοιῷδε, “ΟἿ Δ Οοοδβίοη 1 {ηϊ5᾽, 1.6. δὲ ἃ 
[ΌΠΘΙΑ] : οἵ. 14. 47, ἐν τοῖς τοιοῖσδε: ΤΏπο. 11, 80, πρέπον δὲ 
ἅμα ἐν τῷ τοιῷδε. 

81. κατεσκεύασαν--850 Γιογγ. 990 ν, οὗ Ἡδρμδοδίαβ δηᾶ 
Αἰῆθηθ, οἱ τὸν βίον ἡμῖν ξυγκατεσκευάκασι τέχναις. Νοίδα [ῃ6 
χη 14α]6 Ῥαυ οἱ 105 παιδευσάμενοι Δηἢ διδαξάμενοι, υιϑοᾶ οὗἉ (686}}- 
ἴηρ' ογη6᾽8 Οἱῦγ, ΟὨ]] ἄγ, οΥὁ πδνίηρ ἰῃθτὰ ἐωασῃῦ. πρώτους “ ὈοἴοΥΘ 
8.11 οὐθὺ τηθπ᾿, ἄοτ]6 δοο, ΔΥΟΙ παιδ. 

ΟΗΑΡΤΕἙ ΥἹΠ. 

ΤΏ διάτλ γΔ 010 Θομβυϊθαὐϊοι, δ ἃ ἔγθθ ρονθγητηθηὺ οὔ Αἰ μθη5.. 

2. ᾧκουν---γόηι σε ον αμὶ, ΘΟΤΩΤΩΟΠΪΥ τιβθᾶ οἵ δῃ οτραηϊσοα 
ΘΟΙΩΙΛΧΏΙΥ ; 50 1}. 28 ; οἵ, Τπαο. νἱ, 18, (γιγνώσκω) ἀσφαλέστατα 
τούτους οἰκεῖν, " ἸῺ Τὴ ἡπᾶρτηθηῦ ἐΠο56 βία ἄγω ἔδα βαῦραι," 
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4. καλή. ἡ δ᾽ ἐναντία---“α σοοᾶ οη9......1ἢ.6 ΟΡ οδίίο᾽ : {Ππ|0 
Ἰαύῥου δἀ]θούϊνο μαβ ὑπ δὐίϊοῖθ, Ῥϑίῃρ ἀθῆ πο ] Υ ΟΡΡοβθᾶ ἴο 

καλή, ἨΟΥ ἄοο5 {Π6 16 Βθθτὰ ΠΥ τϑᾶβοι ο ἀουθὺ [Π6 τ ϑαϊηρ. 

. ὧν οἵδε τυγχ. ὄντες---ἰο [116 ΠυΠΊΡΟΥ οἵ ΜΠ ΟΤ. {Π|686 
ὨοΙομ σ᾽, 1.6. ὅο {π πσπαθοσ οὗ {πρὶν τηοᾶθλη ἀθβοθῃἀδῃΐβ. 

᾿ς 8, ἀριστοκρατία---ἰη 105. 11{6γ8] ταοδηΐησ, “ἃ 1116 οὗἨ {19 
Ῥοϑύ᾽, ΥΒαὺ γα ΠΟῪ υπᾶουρίαπα ὈΥ̓͂ αΥΙβύοογδου Μοῦ] Ρ6 6Χ- 
ῬΥΘδβϑα ὉΥ ὀλιγαρχία, ΟΥ 'ἴῃ: οα58 ΡΟΥΘΙ ὙΘΙΘ ἴῃ ὑΐ9 Πδμβ οὗ ἃ 
ΥΘΥΥ 5118] ὈΟΥῪ ὈΥ δυναστεία. 

11, ᾧ ἀν χαίρῃ---- ν]ιδαύονον Π6 1|κο5᾽; ἄαύ. “ογουηθᾶ ὈΥ 
χαίρῃ. ϑ΄᾽ΔΠΡαιμι ῬΥΌροβοΒ ὃ ἂν χαίρῃ, 56. καλῶν, ΜΈΪΟ]1 15 ἀἢ- 

ἀουρίθα!ν [Π6 πιουϑ οὐ αἸ ΠΑΥΎ οοπβίγαούίοῃ : Ργοίαρ. 868 Δ, ὅπως: 
χαίρεις τὰ τοιαῦτα ὀνομάζων. 

ἐν. μετ᾽ εὐδοξίας πλήθους --- ψἰ0 ὑπ0 ροοᾶ Ρ]θαβαγθ οὗὨ {10 
ΘΘηθ] ροᾶγ᾽. 

12. βασιλεῖς... ἀεὶ ἡμῖν εἰσίν--“ τὸ πάνθ ΔΙ γ5 πδᾶ᾿᾽; {Π6 
Ῥγθϑθηῦ ἔθηβθ παρ] γίηρ ὑπαὺ {18 15. 50} οομ ϊηπθᾶ, ΤῈΘ {1016 

οἵ Κίῃρ νὰ 501} μθ]ἃ Ὁ. ὑμ6 βθοομᾷ οὗ [88 ῃΐμθ ΔΥΟΠΟΠΒ. 

16. τοῖς ἀεὶ ϑόξασι--- 0 ἔγτοπι {ΐτηθ ὅο {ΐπηθ6 Ὦδγθ δ0- 
Ῥτογορᾶ ἐπουηβοῖνθθ᾽. ἀεί, οἡ Θ86}} ΟΟΟΔΒΊΟ οὗὨ δῃ ὩΡΡοϊὐγηθηΐ. 

10. ἀγνωσίᾳ πατ.--- ἴτοτὰ ποῦ Κπονίησ ᾽, ὙῚΔ σΘη, : ΤΙΟΘΙΒ 
διὰ 114, δηὰ 86. ἰαῖκθ 1Ὁ ἃ Ῥαββῖυθ ξξ " ΟὈΒΟΌΤΣΙ ", 

17. ἀπελήλαται... .τετίμηται--- 18. ΘγοΥ τα͵θοίοα οὐ πΠοπουγοᾶ᾽: 
Ἐμὶ5 15. ὃ σηοηιὶς 86 οὗ [π6 ρουϊϑοῦ, 1658 Θοϊήσηοι ὑμϑ. ὕΠ6 β8 110 

56 οὗ {π6 δουϊδύ, οἵ, 2, 4: 5ο ΤῊπο. 11, 87, οὐ {16 βαρ βι)]θοῦ, 

οὐδ᾽ αὖ κατὰ πενίαν... ἀξιώματος ἀφανίᾳ κεκώλυται : ά. 11. 4δ, τὸ. 
δὲ μὴ ἐμπόδων...τετίμηται. 

18, εἷς ὅρος, ὁ δόξας---γχὸ Πᾶνθ ἃ 511721181 ΟΠ δἰ Οὐ] 0, 
σποῦῦδ ἃ οομπροίϊηρ, Ῥδυ!ο16, Ἰηΐν, 10, 10, τοιούτῳ τρόπῳ" 
ἐλθόντες. 

190, κρατεῖ καὶ ἄρχει--- ΒΒ ῬΟΟΥ δηἃ ΠΟ] 5 οἴἶοο᾽, ΤῊΘ 
αἰϑυϊπούϊοι 15. βγοῦν ἴο ὑμαὺ θούνθθῃ ροίοηίίω δυιᾶ ροϊοϑδίαϑ. 

27. ἰσονομίαν--- Θαπι4 1} Ῥοΐοσθ 0} Ἰανγβ᾽, 88 ορροβϑᾶ ἰο 
ΟἾδ55 ὑυΐνι]θροθ. ΤῊΐΒ οἴδαβο, ὙΠῸ 108 ὑνχο 6618] ΤΩΘΙΏΌΘΙΒ, 15 ὃ 
βοοᾶ ᾿ΠΠπδύγανίοι οὗ {πῸ τμϑύουϊοαὶ ἤσιγοβ ἀντίθεσις ἀμ παρίσωσις, 
οἷ, ΑΥν. ᾿λοὶ, 111, 9. 9. 

28. μηδενὶ ἄλλῳ ὑπείκειν ---- ὑο γἱο]ἃ ὑο 0 ἃπούμοΣ ἢ ὯῸ 
οὗν γϑβρθοῦ᾽. 
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ΟΗΑΡΤΠΕΙ 1Χ, 

ΑΥΠΘΏΒ 85. ΔΙΑ 5. ὑπΠ6 οΠδιηρίοη οὗ {τοοᾶοιη, ΤΉΪΐβ οπαρίου 
416815 τη] 1. ἸΘσΘΉΔΑΥΥ ϑυθηΐβ Μ 1110}. αγὸ ἰγθαίθα δἃ8. ὑγτὰθ 
Ὠϊβίουυ. ΤῊΘ ΒΡΘΆΚΟΥ Ῥά5565 ΟἹ ἰο 0.6 Ῥουβίδη ὙΆΥΒ. 

8. εἰς πάντας ανθρώπους---ἴῃ ἰῃ6 ΘΥγθ8 οὗ 811 χηοιη᾽, 
ΘΠ] ασ ΘΟΙΏΡαΥΘβ Τίηι. 2ὅ Β, εἰς ἅπαντας ἀνθρώπους διαφανὴς 
τῇ ἀρετῇ: Οογ5. 6268, ἐλλόγιμος γέγονε καὶ εἰς τοὺς ἄλλους. ΤῊ 
ΒΟ ῬΑΒΒΔΡΘΒ εἰς ἀθηούθθ ὑΠ 0586 ΨΏΟΙ. ἃ ΥΘΡοσὺ ΟἹ ἱπηΡΥΘϑϑίοα 
ΤΟΘΟΙ6Β 8δηα διηοηρ ΜΏΟΠ 1ὑ ΒΡΙΘδα8. 

6. Εὐμόλπου ---50η οὗ Ῥοβοϊἄοῃ, οαχὴθ ἰο {π6 διϑϑιβίδηοθ οὗ 
ἐπ ἘΠ]ΘαΒΙ δὴ δραϊηθδῦ ΑὐΠΘη5 ΜΠ ἃ ΠυπΊθΥουΒ ὈΟΩ͂Υ οὗ 
ἹΤΠγδοίδηβ; ΤΏυο, 1]. 1δὅ : Ιβοους Ραπορ. δ4, ὃ 608, απαΐι. 278. 

7. ᾿Αμαζόνων---[Π6 ΑτηδΖοηβ ᾿ηνδαοᾷ Αὐζίοα, δ οϑἰ ] 1βηοᾶ 
ὑποὶν οδιὴρ ἴῃ ΑὐΠθηβ 1561}, θαῦ ΟΥΘ ΟΥΘΥΟΟΤηΘ ΟΥ̓ ΤΉ ΘΒΘΘῈΒ : 
Τγ5. Ερίίαρ]. ὅθ. 190 : Ἰβοοῦ. Ιαπορ. δ4, 8 10: οὐμοὺ δαύμουῖ- 
{165 ἴῃ δία] ραῦτη. 

8, ὡς ἠμύναντο--- ΠΟ ὑΠΟῪ ὙΘΡ61164᾽: [Π6 οοηδίχποίΐοι 
ἀοροηαδ οἡ διηγήσασθαι. ΤῊΪ5 ραββθδᾶρθ 15 ἃ σοοῦ 1Ππ8ὐταίζοῃ οὗ 
1ῃ6 ἀΠΠἢογθηοα Ὀούνθθη ἀμύνω δηα ἀμύνομαι, [116 ΓΟΥΤΩΘΥ Τηθϑηϊηρ 
εἴο Π6ΙρΡ᾽ νι ἀαὺ., ὑπ6 Ἰαὐίου “ἴο ἀοίθηδ ομθ᾿β 56] αραϊηβὺ᾽ 
ΜΙ δο0. ΤΠ6 110. τηρϑηΐηρ οὗ {ὑπ6 δοὺ. 15. “ἰο πατᾷ οἵ (ἃ 
ἀδηρθυ), τι ἀαύ. οὗὁἨ 6 Ῥθυβοῃ 07 τὐΐοην 15 15 ἄορ ; οἵ. 
12. 4. ὅ66 ἀϊού. δηα ΑΥΠΟ]α 5 ποίθ οἡ Το, 1, 42, 

9. ᾿Αργείοις πρὸς Καδμείους ---δὴ Αγρὶνθ ἴογοα 1οἃ Ὀγ Ῥο]γ- 
ὩΪΟΘΒ δὐϊαοκοα ΤΠΘΡ65 δηἃ ΘΥΘ τΘραϊθθᾶ, Τη6 ΤΉΘΡδηΒ τγο- 
Γαβοα ἴο σῖνθ Ρ 1π6 ἀθαᾶ ἔου Ῥᾳ1181,  ΠΘυΘαΡοι {πὸ Αἰ] θη Ϊ ἢ 5 
ἰοοῖὶς ὉΡ ὁ. 6 οδιιθθ, δηα οὐΐαϊποθα {Π6 γτϑϑογαθίοη οὐ {1 Ῥοάϊοβ. 
δοο Ηαΐῦ, ἴχ. 27, θυ ὑπὸ Αὐμπϑηΐϊδηθ 816 τϑοοσηξπρ {Π6ῚΣ 
ΒΘΥΨΙΟΘΒ ἴο ΟὙΘΘΟΘ ; 8180 ἰδ] Πα 8. ποΐθ οα {16 Ῥγθϑθηῦ ρᾶ8- 
8806, δηα Κ'δμαυβ᾽Β οί οἱ 1800}. απο. δ2, 88 δδ, ὅϑ8. 

ἐν. “Ἡρακλείδαις πρὸς ᾿Αργ.---Ευτγϑίηθιι5. ἀθιηδηᾶοᾶ ἐῃ6 
ΒΌΥΘηοΥ οὗ {68 ΒΟΏΒ οἵἱἨἩ Ἐθγοα]οθ, ὯῸ δᾶ ἰδίζθη γοΐαρθ π ἢ 
{Π6 Αὐπθηΐδηϑ. Ηδ ἱηνδᾶρθᾷ Αὐὐίοα ἕο θηΐοσοθ ΘΟ ]δη66, Ραὺ 
ψ885 ἀοἰθαίθα δηᾶ ἐδ ῖκθη ὈΥΙΒΟΠΘΙ Ὁ Τοβθαθ, 8.66 [ῃ6 ϑαΐῃοι!- 
[165 γτοίογγθᾶ ο ἴῃ {16 ργϑυϊουβ ῃοῦθϑ. 

σέ. ὦ τ 
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11. ἐν μουσικῇ---ῬΟΘΙΤΥ ἴῃ σΘΠΘΙΆΙ, ΨΥ ΠΘΙΠΟΥ ΘΡΙ6 ΟἹ ΙΥΥΪΟ, 

88. ΟΡΡοβοϑᾶ ἰο λόγος ψιλύς ΟΥ̓ ῬΥΟΒΘ; 80 Ζερϑ. θ09 », λόγους 

ψιλοὺς εἰς μέτρα τιθέντες. 

16. ἔχει τὴν ἀξίαν---“ανο ὑποὶν τηθοᾶ᾽, μανθ Ῥθθη ΜΟΥ 1] 

οΘἸοργσαίθα δἰγθδᾶνυ. 

ἐδ. ὧν δὲ οὔτε---“5υδ᾽οοίβ ἔγοσα τ ἴοι᾽ : {π6 σ6η. 15 ρογθυηθᾶ 

ὉΥ δόξαν, 116 10 ΒΌΆΡΡΙ165. {Π6 πο], ἴο ἐστίν ἴῃ 1110 [0] Ἰησ 

οἷἶαιπδθ. οὔτε...τε, 80 Ργοίαᾳ. 809 Β, οὔτε προσεῖχον τὸν νοῦν 

ἐπελανθάνομέν τε αὐτοῦ θαμά: Τιαῦ. γ1641|6.. Εἴ. 

16. ἀξίαν ἐπ᾽ ἀξίοις---ἃ οΥΤΠΥ ΘἸΟΥΥ ΟἹ ἃ ΜΟΥ ὑποπιθ᾽; 
ἃ. Τῃθίοσϊοδὶ χαροϑὑϊυϊοη οὗ {16 δα ]θούϊνο. 

ἐν. ἐν μνηστείᾳ--- ΤᾺ 51} "06 σψοορᾶ δηᾷ ψομ᾿: υἵγρίηῃ 
ἰορίο8. ἴου ἴμ6 ροοὺ δηᾶ {86 οὐγαΐου, μνηστείᾳ, “ΘΟυΥ ΒΡ’ 18 

αἀορίοα ὈΥ ΒΟΚΚΟΣ δᾶ βία! ραατα ἰου ἀμνηστίᾳ, ἃ8 ΒΟΥΘΘ τσ 

Ῥδέΐου τινὰ {π6 Το] οίηρς προμνώμενον : ἀμνηστίᾳ Ἀονονον Μουϊὰ 

ΘΟΥΥΘΒΡΟΠ ἰο ἐπιμνησθῆναι. 

18, προμνώμενον ἄλλοις---Θηραρίηρ Οὐ μογβ᾽; 110, “Ια ησ 

{π6 ταδίομυηδῖτοῦ ᾿: Χοη, Μοηι. 11. 6. 86, μισεῖν τὴν προμνησα- 

μένην, “ἰο Βαΐο [88 ψοιηδῃ ὙΠῸ μδὰ Ὀγτουρβὺ [86 ταδίο ἢ δου ᾽., 

. ἀδ. ἐς ὠδάς τε καί---“ἴο τηᾶῖτθ ὑπο ὑμ6 ὑμθηιθ οὐ Ἰγτῖο 

γογ86 δηᾷ 811 οὐμοὺ κἰπᾶ5 οὗ ρορίυγ᾽ : 5ο ῬΠῇαράᾶγ. 24δ , κατά τε 

φδὰς καὶ τὴν ἄλλην ποίησιν. 

21. ϑουλουμένους---ῬΓΟΡΘΥΪΥ ἱπὰΡ. ῬΔΙ 101}10 Ξε ΥΘΙΘ Ῥορίηηϊηρ 

οὐ αὐδοπιρύϊηρ, ἴο Θηβίανθ 80 16. 8, ἀπώλλυ. ἔσχον, “βἰορροᾶ, 

οΠοοκοᾶ" : Χϑη. Ἅπαν. ἰϊ. ὅ. 11, πᾶς γὰρ ἀσκὸς δύο ἄνδρας ἕξει τοῦ 

μὴ καταδῦναι, “ΜῺ1 ΚΘΘΡ ἔγοτα βἰηκιηρ᾽, 

99, ὧγ---ῬΧΟΡΔΌΙΥ πθαΐοι “οὗ ΝΟ.) ἀθοᾶδ᾽, Οὐ ΒΟΥ 156 αὐτῶν 
ἱ5 γτγοἀπηαδηΐ. 

24, ϑεῖ δὴ αὐτήν--ἃ ΒΡΘΆΚΟΥ ὙΠῸ ἰηἰθηθ ἴο Ῥγδῖβθ ΟἿΓ 

ΔΠοοβίουβ τηπιϑὺ ΠΥΟΝ Πἰτηβο} ἢ Ῥ8οῖκς ἴο {16 ἰπη68 οὗ ῬαγαΒ, ἴῃ 

οὐᾶου ἴο βαΐη ἃ ὑγὰ6 Θοποθρίΐοῃ οὗ ὑποὶν ἀθθᾶβ, ἰδεῖν, “ὕο ἸΟοΚ 

αἱ᾽, [π6 ΒΡϑδκοὶ πιαβὺ ἔα ἃ ῬγΌΡΟῦ βίδμαροϊηῦ διὰ ροϊῃὺ οὗ 

ΥἹΘ. 

οὔ, γενόμενον λόγῳ---ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ γεν.» ἐρυϊηρ 

Ὁπϑ᾿Β βοὶξ ἱπ’ ἃ Ῥαγθοαδυ ἐΐγταθι 15. 8} ΘΧΡΥΘΒΒΙΟα. ΜΈΪΘΗ οΧ- 

ῬΙαἴμ5 0561, λόγῳ Ὀοΐῃρ ἀᾷοᾷ Ὀθοδιβθ ἃ ΒΡΘΘοΙι 18 [6 τηδύον 
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ΠΟῪ ἴῃ παπᾶ: οἵ, 1ηὗγ, 10. 22: Πορη. 088 σ, γενώμεθα δὴ ταῖς 
διανοίαις ἐν τῷ τότε χρόνῳ, ὅτε κιτ.λ. 

20, τρίτῳ ἤδη βασ΄., ὧν---“{110ὸ {Ππ|γτὰ οὗὐἨ ἰῃγοΘ Ἰἰκεῖηρ5, οὗ 
ΨΠομ᾽ οἷο, Νοίθ ὑπαὺ βασιλεύς 15 αϑοᾶ ὈΥ 1056] ἰο ἀθῃούθ ὑΠ6 
Ῥοχβίαη Κίηρ. ΤΏΘΥΘ 16. ΒΘΥΟΤΆ] ἰμδύδπμοοβ 'ἴῃ 86. [Ὁ] ]ηρ 
ΟΠαρύουβ : 80 Το, 11. 02, οὔτε βασιλεὺς οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἔθνος -- 
ἩΘΙΓΠοΣ ἐἢι6 Ῥογϑίαη8 ΥἹΟΥ͂ ΔΏΥ͂ ΟΥἾΝΘΙ ῬΟΔΟΙ, ὁ μέγας 15 ΒΟΙΘὑΪΠΊΟΒ5 
δααοᾶ : δἃ5 αογγ. 410 π΄. 

28, «τῷ αὑτοῦ φρον .---τν 0} ἐδουλ. “ΘηβΙαγοᾶ, οἱ τοαπορα 
ἐβοχῃ ἰο μἰβ Ὑ11᾽ : ἐμυρογῖο 810 βιιϑϊοοὶξ, ΤΙΟΘΙΒ. 

80, ἤρξεν.---ἰ Ὀθοδγαθ. τα]ου᾽, σαϊθοᾶ {Π|6 ΘΙΉΡΙΓΘ ΟΥ̓́Θ᾽ : 50 
ἴηἶν, 1. 82, [πΠ6 δοὺ. ὡρίσατο γοίογβ ἴο οὔθ ἀθῆῃϊζθ οδταραϊρ 
δηᾶ 105 γϑϑαϊ5; {π6 ᾿πηρῖ, ἐκράτεν ἰο [Π6 πᾶγὰϊ ΒΌΡΥ ΘΕΟΥ͂ 
ΘοηΒΙ ἀογθα 85 ῬΟυΙΘΠΘΠΟΠΥ οδθ] Βηθα, 

82. μέχρι Σκυθῶν. ὡρίσατο---“τηδὰθ Βογίμίω ὑπ Ἰτη οὗ 
Ἠΐβ οι ρὶτθ᾽, 1.6. οχίθη θα 10 50 ἴαγ, Υο δ16 γϑιιηαθαᾶ οὗ ΤΠπο. 

1. 71, μέχρι τοῦδε ὡρίσθω ὑμῶν ἡ βραδύτης, “Ἰοὺ ὑπ18 Ὧ6 {Π| 1ϊγη1ῦ 

οἵ γοὰν ἰηδούϊοη᾽, ὑπουρἢ ὁ θγ6 {116 5618 18 βοιηθνηδὺ αἰ ον θηΐ, 

[Π6 χτηϑδῃΐηρ οί, 1 ὙΟΌΥ ἔου θΘΥδγι69 ΡῸ ὯΟ ἔαυ ΠΟΥ, 

88. ἀξιοῦν---“οἸαἰχηοᾶ᾽, 110. ὑπουρὐ τἰσῃῦ: πγ Βμου]ᾶ ΒῈΥ, 

ΠΟ ομθ γοῃὐαγτθᾶ ἰοὸ αἰβριαΐθ 18 ΒΙΡΥΘΙΊΔΟΥ : Το, Υἱΐ, 08, 

ἀντιστῆναι οὐδεὶς ἠξίωσεν. ὙΠπογαΙ 65, 1. 16, ΒΟΥ 5. ΠΟΥ 186 

οομααθδίβ οὗ Ογτὰβ δηᾶ Ῥαυαβ θα κθηθᾶ {Π6 Αβἰοὐϊο ΟὙΘΘΚΒ. 

84, δεδουλωμέναι---“οονγοᾶ᾽ ; ΤΠαο, ἷν. 84, Δ 5ἰγαῖ αν ἔΌΥΤΩ 
5. γ14 416 ὕνγο 1168 ὈΘΙ]ΟΥ. 

ΟΗΑΡΤΒΗΕ ΣΧ, 

ΤΏ ρἹουίουβ ἄν οἱ Μαγδύμοῃ. 

2, μυριάδας μὲν πεντ.---ῆνο Ἰιαπαγοα ἐ]ιοτιβαηᾶ, Ἡογοάοίαϑ 

ἄοοϑ ποὺ βίαϊθ {πΠ86 πυσιθοβ. ΝΘροβ σίνοβ 200,000 ᾿ἰπέληίνυ ἃμὰ 

10,100 ὨΟΥΒΘ. ' 

8, ἔν τε πλοίοις καὶ ναῦσι-- Πογοδοίαβ (νἱ. 96) αἷνοβ ἃ ἢθοὺ 
οὗ βἷχ δυμπαγοα ὑγγθηλθ5 θοβὶᾶθθ Βουβ6- ὑσϑΒΡΟΥ 5. 

“2».Α͂ι.͵ ἃ ἥὰ να να 
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4, εἶπεν ἥκειν ἄγοντα---“ῬαὯθ πἷπι Ὀτΐπρ᾽. ἥκω 15. οἶἵθῃ) 

Ἰοϊποᾷ τὶ ἄγων ΘΙ 6 ΒΠου]α 1158. ἃ 516}0 ψοιᾶ: Ρηαοά, 

117 ἃ, ὁ παῖς... ἧκεν ἄγων τὸν μέλλοντα δώσειν τὸ φάρμακον. 

ὅ. εἰ βούλοιτο---5ο Γιοση. 098 », θάνατον αὐτῷ προειπὼν μὴ 

πράξαντι τοῦτο. ΤῊΘ 1.010 Ῥαββασθ 5μοι! ἃ Ὀ0 οοιραγθα ΜΠ 

{π86 οὔθ Ὀθίοσθ 8, ΒῸΣ ορὺ.Ξεεὶ βούλει ΟΥ ἣν βούλῃ ἴῃ ογαΐ. 
ἀϊγοςὶ. 5886 ποίθ οἱ 18. ὄ, 

7. τὰ πρὸς τὸν πόλ.---8δ06, οὗ τοβρθοῦ, ΜΙ εὐδοκ. ; οἷ, 1μ ἔν, 
1, 28, οἷοι τὴν ἀρετήν. 

19, συνάψαντες---ἃ 5ΙΧΔ118} Δοοοιιηὖ 15 σΊΎΘη ἴῃ {Π6 Ραϑϑαᾶρθ 

ἕγομι [868 Πνατυ8 ΔΙτοΘαΥ οἰδθᾶ: {π6 ΑἸΠθηΐδη5 γογο ἰο] ἃ ὑπᾶῦ 0η68 

Ῥοιβίδηβ “μδᾷ βισδρὺ ὑπ6 αἰβύχιου υλ ἃ Ὡοὺ᾽ (σαγηνεύσειεν, ἵν, 

σαγήνη ἃ 8616). 

14. τῇ αὐτῇ δϑιανοίᾳ--- “10 {Π|6 βάτο ἰηοη 0}, ΟΥ ἴῃ 
Ῥυγβαδη06 οὗ [Π6 ΒΆ126 ΡὈ]8}. 

16. ὡς ἕτοιμόν σφισιν ὄν--- ἰαπογίηρ 1ὑ ΘαθΥ᾽. ὙΠῸ ΔΟΟΊ5, 
ΔΌΒΟΙαΘ ΘΧΡΥΘΒΒ6Β5 ἃ ΥἹΘῊῪ ΟΥ̓ Ὀο]ἰθἔ, ὑππι8. αἰ θυρ ᾿ ’ΌΤΩ {116 

σ6ῃ. 805. ὙΠΙΟῊ. βὐαὐθϑ ἃ ὑἴηρ' γοραγθα ἃ5. ἃ ἰδοῦ. ΠΠη6. δοοιι8. 

οοπδίγαποίίοι 18 αδϑᾶ ΜΠ ὄν ἃ ἃ ποαῦ. δ]. ; ΜΠ0} βυ0 ἢ γον 8 

88 ἐξόν, παρόν, οἰο.; διὰ ἴῃ Ῥαν οἰ ρα] οοηδύχιιου: 8. Μδᾶαν. 

8 182, 

17. ἐν τῇ αὐτῇ ἀνάγκῃ-- ἴπ {π6 βάτηθ οοπβίταϊη᾽. ΤΠ, 

οομβίν. ὙΠ ἐν 15 οοιασιοι Μ1Π που 5. ΠΟΙ. ἸΤΊΡΙΥ [αδύθηϊηρ : 

Ῥῃαοάᾶ. 108 8, δεδεμένος ἐν ἀνάγκαις. δα] θθτα Θἶν8 8. ΒΘΥύΘτα] 

οἴμοι Ῥαβϑᾶρθβ. ᾿Εἰρετριεῦσιν, ἀαύ, αἴδον τῇ αὐτῇ. 

19. “Ἑλλήνων οὐδείς---ποῦ 56, Ῥοβιᾶθ5. ὑπ ΑὐμθῃΪαΉ8. 

ΤΟΥ βοηὺ 4000 ταρθῃ, Ἠάΐ. νἱ. 100. 

20. τῇ ὑστεραίᾳ.----“(Π8 ἀαΥ αἴξον᾿᾽, ψ ἢ ρομ., οὗ. τρίταιος, 

πέμπταιος, εἴθ. ΤῈ}6 Τιδοραδοηηοηἶδη5. ΔΟοογἸηρ' ἴο Ἡοτγοαού"λϑ 

(ἰχ. 7) ἀρΙαγοαᾶ {ποῖ ταᾶυοῃ οἡ {16 στουμᾷ οἵ οὈβϑυυίπρ [ῃ9 

Ἡγδοϊη μα. ΤΠΘΥ ΘΙ 4180 Πϑιηρουθα ΟΥ̓ ἃ ΜᾺ 0 {π6͵, 

Ἡδθβοηΐθηθ. ΤῈ Χο]: 915 ἀαῤία5. οὗ {π6 ϑραγίδηβ 10 ἔγθ- 

ἀΟΘΕΌΙΥ 8. ΟὈδύδο]6 ἴο χα! θη Ὀθγοηα {Π|6Ὶγ ῬοΤΘΥΒ, ΒΟΥΏ6- 

ἰΐμαθϑ ποὺ ἱπορρουύσῃοιὶν ; οἷ. ποῖθ ου Το. ἰν, ὅ. 

21, ἀγαπῶντες ---΄ 911 οοῃὐθηῦ νι. 
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22, ἐν τούτῳ δή--Ὑοἴοιγηρ, ΔΚ ἰο 9. 24, δεῖ δὴ αὐτὴν 
ἰδεῖν. οἷοι ἄρα, “ ἡ μαῦ 16 {ΠΥ 0676 Ξ- ργουθᾶ ἴο ὉΘ : ἴον ἄρα 
866 Μδᾶν, 8 2ὅ7. 

ἡ 24, Μαραθών.----8ο 1. 8ὅ δηᾷἃ ὑνίοο ἴῃ ὁ. 11: {116 ΤΟΥ 
᾿] ᾿ πιδτιἃ] ΘΟμβύυ, 15. 10} ἐν. 

2ῦ. κολασάμενοι-----δοὺ : 80 Τγοίαγ. 824 σ, τιμωροῦνται 
καὶ κολάζονται. 

206. τρόπαια τῶν βαρβ.---ΤΊ,ο πον 15 δοοθηὐαδίθα τροπαῖον 
ἴῃ ΤΏπο. ἀμ ὑγᾶσ. ὟΣ 5.61. ΘΟΙΏΡΔΙΘ Χρη, 4. Υἱῖ. 0, ϑύ, 
τρόπαια βαρβάρων πολλά. 

28, ἄμαχος εἴη... ὑπείκει ---ηοὐθ ὑπ 6 γαυϊαύϊοῃ ἴῃ τηοοᾶ : {Π6 
ΑὐΠθηΐϊδη5 ργονυθᾷ ἡ ὦ {Π6 Ῥουβίδηϑ ΘῚΘ ῃοῦ 1 ΠΟ1016, ἃΞ νὰ 8 
ὑπθὴ ΒΌΡΡοβϑα, θαὺ ὑπᾶῦ νϑ]οιυ 18 αἰισαν8 ΒΌΡΘΥΪΟΥ ἴο ὩΌΙΩΌΘΥΒ. 
Ἡγ6 {Π 676 15 ἃ αἰ θυ 06 1 τηθδηϊηρ ΨΥ ΏΪΟἢ) ΘΟΥΤΟΒΡΟΙαΒ ἴο [}6 
ΘΠδηρσθᾶ οομδίγαοίίοη, ΤΏ ΤΔΏΥ Οὐμ6 1 ̓Ἰηθύδηοοϑ οὗ 1πϊ]0. δημα 
ορὺ. [0] οίηρ ἃ ρῬαϑὺ ἴθηβθ ψ] ἢ ὅτε {Π6 βᾶιηθδ βαρ δηδύϊοῃ ΠΟ] 415 
σοοᾶ---ἰηθ ὕαοὺ 18. Θχρυθεβθα ὈΥ 0Π6 ἱπᾶϊο., {ῃ6 τπογ8 ΟΥ 1655 
ῬΥΟΌΔΌΙ6 πῃ ροίιοδῖ8 ὉΥ 6 ορὺύ. 83.666 δίαιμιραιμι οἡ ὕΠ6 ργθβθηῦ 
Ῥδββᾶρο, ᾿δηὰ δΥαγίθ οὐ γοίαγ. 88δ.κ. ΤΠΘΙΘ Δ16. ΠΟΥ͂ " 
ΠΌΤ ΘΕ ΟΤΙΒ ῬΑΒΒΘΘΘΒ 1 ΜΟΙ 5.10} δὴ Θχρ]αμδύϊοη ἄσθϑ ἢοὺ μὖ; 
δη 1 ΜΏΙΟῊ 86 οἤδηρσθ οὗ σοηβύγιοιϊοη 15 ἀὰθ ἰο 6 ατεεὶς 
Ἰουθ οἵ ναυϊϑν δηα ἀθύθθϑιαύϊοη. οὗ βυ1 1658. 

88, ἔργον --- “Δοι!]Θγοιηθηὐ᾽, 850 ἰηΐγ, 11, 7: 12, 1: οΥ 
« φίλοι ᾽, 1.6, Ὀαἰ.16, ἀποβλέψαντες, 110. “Ἰοοκίηρ οὔῥ αὐ᾽, 1.6. 
Ἰοοκίηρ δὖ ἃ βίδηδαεαγα Οὐ ΘΟΡΥ͂, δἃ5 ἃ Ραϊῃῦοι ἸΟΟ ΚΒ αὖ ὨΪΒ5 τχοᾶεὶ], 

ΟΗΔΡΙΤΕᾺΗ ΣΙ, 

86 Πᾶνα] ὑσὶ ΡῈ αὖ βδ]δηηΐδ. 

4. οἷα ἐπιόντα--' ναὐ ἔουτη1 8.016 Δ5θ818᾽, ὑπομένω 15 
ΘΒ ΘΟΙΔΙΠΥ πϑοα οὗ Τοβιβύϊηρ᾽ 8 ΘΠΘΙΊΥ ΟΥ 8. δύίδοϊς. 

6. καὶ ἐκείνων ---ΥΟΡΔΌΪΥ ἡδαΐ., “ϑιλοηρ ὑπο δχρ]οῖβ᾽: 
10 τἱρηῦ ΠΟΎΘΥΘΥ ὈΘ 1τη880. {πὸ τῶν ἀνδρῶν 1. 8 δηᾶ ἰηΐγ. 1. 18. 
δία! ραππι οἰὐθθ βθυθυαὶ ρθη ὑλνθϑ ΒἰμαΣ αν ἕο ὑἢ 6868 ἰαβὺ, 6.6. Κορ. 
888 4, πολλὰ ἱΟμήρου ἐπαινοῦντες, “ΤΩΔῊΥ ἐμ Π65 ὧν ἩΟΙΏΘΙ᾽. 
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14. τὸν ἐχόμενον φόβον--- [πΠ6 ποχὺ ἴδαν οὗ ὑμ6 ατγθϑεὶεβ᾽, 
1,6. {π6 ἔθαι οἵ ζα]αγθ αὖ 868 ; οἷ. τὸ ἑξῆς ἔργον ΒΆΡΥ, 1. 7. 850 
Βα! ραῦτα ; ηιοίιι χυϊΐ οἰην ϑβιρρογίογίθιι8 ἐογγογδιι8 φῬγοαϊηιθ 
ἐγαὶ σογἱιηοίιιδ. Οοὐὐ]ο ον οομϑιἀοχθᾶ ὑμαὺ Ἑλλήνων Μὰ8 ρο- 
νου ὈΥ ἐχόμενον, {88 β6η89 Ὀοίηρ “ ἐϊηιο}" αιιΐ αγαθ6ο8 ἴη068- 
8δ6γαὶ, χιιο οσοιιραϊί ὁγαπὶ". Βαὺ ὑπουρῃ ἔχομαι πηδουθίθα!ν 
σΟΥΘΤΏ5 ὑπ6 ρθη. ΜΡ} [86 τηϑϑῃΐηρ' ὁ ἴο μᾶγθ Πο]ἃ οὗ᾽, ΟΥ̓ “ἴο 6 
Ὠοχὺ ἴο, Ὀογᾶᾷθυ. ἀροπ᾽", γϑὺ φόβος ἔχεταί τινος 18. ΒΟΔΙΌΘΙΥ δὴ 
ἱη Πρ 1016 ΡΏχαθθ. ΝΟΣ 15 ὑπο γ6 Δ αἰ ΠΟΥ ἴῃ ἐοκίηρ, ἐχό- 
μενον ὈΥ 1086]. 

10, ξυμβαίνει--- {16 τοραϊὺ ἰ5᾽, νι παιδευθῆναι τοὺς ἄλ. 
ΤῊ Ϊΐ5. οἷαῖιθθ ὙΠΠ δή ΒΌΠΩΒ ὉΡ δα οομοὶ 98 ὑῃθ βαθ]θοῦ οἵ 
Μαχαύποι δμᾷ 6] Δ 1218. 

ΟΗΛΑΡΙΒΕ ΧΙ. 

Ρ]αίαθδο, δᾶ ἐμ Αὐμθηΐδῃ ΠΔΥΔ] 5]. 108. 

᾿ς 8, ἤδη--- τος ΜΉΘ. 16 Θοχη6 ὑο {{ι18᾽, {16 ῥυϑυΐοιβ υἱοίουοβ 
Βαυϊηρ Ὀ661 ΔΟΒΙθγθᾶ ὈΥ ὑμ6 Αὐμοηΐδηβ 8]016. 

4. ἤμωυναν---[ῃ δοίϊνο 15. ὑπ9 γϑαᾶϊπρ οὐ πθαυ]Υ 811 {10 
τη. αϑοσιρύβ, δια 15 τϑίοϊ θα ὈΥ β δ] ααχα ἴῃ ἷβ ἑοχύ. ἀμύνω 
ὙΠ δοοιδαύνθ πλθ8 8 ὁ ὑο ψαχὰ ΟἿ ἴγογὰ δηούμ ν᾽, {Ππ6 ῬΘύβοη 
᾿θ]ρβᾶ Ῥϑίῃρ ἴῃ ἃ. οα86: Ηομῃ, 11. 1, 460, Δαναοῖσι δὲ λοιγὸν 
ἀμύνειν. ΤῺΘ 5θη86 ἐμθὴ 15 ὑμαὺ {μ6 Αἰ, διῃᾶ 1.80. ἀρ] ἱγογθᾶ 
{π6 γϑϑὺ οὗ ασβθοθ ἔγοσῃ {86 τηδίῃ ἄδηρουβ οὐ ὑῃ9 γαῖ, ΒΘΚΚΘΥ 
γοδᾶϑ ἠμύναντο “Ὑ6 6116 ὑπ6 ομίθῦ ἄδηρου ; ψ 1116 Οοὐ]θθοΣ 
Ββισροϑὺβ ἤἥνυσαν “ ϑοοογῃ}15]γ6 ᾽. 

ἤ, πολλαὶ μὲν πόλεις---ΤΠο0058 Ππαᾶ ΖοϑΙουθν δἰαθα {10 
Ῥογβίδη οδιι86, δηᾷ Βοροίϊα σθηθυα}]}Υ μα ΤΉ ΘΒΒΔΙΥ ὙΥΘΥΘ ἔυἸΘΠΑΙΪΥ, 

ΜὮ116 Ῥοχβὶα 5 5.}}1 βύχοῃρ ἴῃ ὑμθ 15] η 8. δηα οοδϑίβ οἱ {Π6 

Αδρθδῃ. 

8. αὐτὸς... βασιλεύς--- (πὸ Κίηρ ΕἰπηΒ617᾽ : βασιλεύς Ῥοΐῃρ 
δαυϊναϊθαῦ ἴο ἃ ῬΥΟΡΘΟΥ Πϑ116 ἄοθ5 ποὺ γθααῖίχο ὑμ0 ἀοΐ, αχύϊοϊο, 

ἐν. ἠγγέλλετο--- ψαϑ γορουίθᾶ ἰο 6 δοῃίοιηρ᾽δύϊηρ᾽ ἃ. ἔγοβῃ 
αὐλοταρὺ. ΒῸχ ϑιαν. ὡς οἵ, Τιορσ. 188 », χρὴ διανοεῖσθαι ὡς 
ἀποδειξομένους. ὃ 

α. Ῥ. 8 
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9, ἐπιχειρήσων ἐπί---βο ΤΏσΟ, Υἱῖ, 21, ἐπιχειρήσειν πρὸς 

ποὺς ᾿ΑΘθ.: ἴδιο πῖοσθ δοιητηοη Ομ, 18. ΜΠ δῦ. Ὗγ6 Βαᾶῦύβϑ ἴῃ 

{Πἰ8 ἀϊαϊοσαθ οὔμοι ἰπβύδηοοβ οὗ Ῥχοροβιθίομδὶ οομβὺγ. 8ἃΒ 2. 17, 

μετ᾽ ἐμοῦ ἕπονται ; Οἵ. 22. 6. 

11, τέλος τῆς σωτηρίας--- [πο ἤπια] ἰουοῖι ᾿π {Π|0 ἄο] 1 γ61- 

Δπ06 οὗ ατοθοο᾽, τέλος ἐπιτιθέναι 15 δ οσχρυθϑδίοῃ ΜΈΙΘΏ οΧ- 

ῬΙαἰμβ 1.561: {19 66}. 185 εἀδοᾶ ἰο ἀοποίθ ὑπ0 μαύασθ δμᾷ ΒΡΏΘΙΘ 

οἵ ἐμ τέλος. 

19, πᾶν τὸ βάρβαρον---πουΐ. ἴον τη 80., ὙΘΥΥ͂ ΘΟΙΏΤΠΟΣ ἴῃ ἃ 

ΔΟΥΡυθμοηβῖνθ 5θη86. 1Ππὸ ἀοΙνουθῃοθ οὗ ὑΠ6 ΒΘᾺΒ ἔγομλ [89 

Ῥουβίαῃ ῬΟΝΘΣ γὰΒ ὈΘρπῃ ὈΥ 088 γἱοίουυ οἵ Μγοδ]θ, Το ΟἹ {16 

βῶ]Ω6 ἃ  δ5 ὑ86 Ὀα.019 οὗ ΡΙαὐδαθαθ, διηα νγῶ5 ΠΠΆΙΠΥ δοοοιη}15Π6 

ὉῪ [10 βιιοθοββθθ οὗ ΟἸΠΊΟΏ, 4710---4ἀ0ὅ Β.5. Τμθ οχρϑαϊίοι ἴο 

Ἐργρί, 400---ἀδῦ, γὰΡ Ὡοὺ 80 ὨΔΡΡΥ ἴῃ 105 τϑϑαϊίθ; ΤΏ. ϊ, 104, 

100. : 

18, ἐπιβουλεύειν φθορᾷ-- ἐπιβ. ταθαμ8 (1) “ἴο ῬΙοὺ σαϊηδὺ᾽ 

ἢ ἀαὐ., (2) “ἴο γΙοῦ ἴογ᾽, ἃ5 ἴῃ [π6 Ῥγϑβϑῃῦ ραββϑᾶβθ, (8) “ἴο 

Ῥἱοῦ ῖθὰ ἰα, Χοπ, Απαῦ. γ. 6. 29, αὐτὸς ἐπεβούλευε διαβάλλειν 

με. Τὰ ΡΙαὐ, Ῥγοίαρ. 848 σ, γγΧ0 ΒᾶΥΘ ἃ οοταδἱμαίΐοι οὗ (1) διὰ 

(8), τούτῳ ἐπιβουλεύων κολοῦσαι αὐτό. 

ΟΗΑΡΤΕΙΒ ΧΙ, 

ΤΥϊα ἢ. οὐ Οτθοΐδῃ ἴο68. Π}0 Βοροίίαῃ δηᾶ Ῥϑίοροι- 

Ὡδδῖδ ΔΒ. 

1. πάσῃ τῇ πόλει---᾿ ὉΥ {110 Μ71018 ογ΄. Τμΐβ τασβὺ })6 

οχρὶαἰμθᾶ 8 τπιθαηϊηρ ὑπαὺ 8}} ΠΟΥ δῃουρίοϑ 616 ἀονοίθα ὑο {Π6 

οδαθ6 οἵ τθθοθ, θαὺ 50} 1ῦ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ΕἾΥΘΒ ἃ Βα βίου ΒΘΏ86, 

5 0 που] ἱταρὶν ὑπμαῦ οὔμοὺ ΔΒ ὙΥΘΙΘ 1655 ὉμϑηΪ ΠΟΥ ΒΥ ῬΙῸ- 

βοουξοᾶ. ΚΒ Δ] δπὶ γοϑβ πᾶς πάσῃ, ἃ ὙΘΥ͂ πϑύσγαὶ δυγϑηρθ- 

ἡπϑηξ οἵ ψογᾶβ ἴῃ στμϑίουϊοαὶ βρθθοῖ, πάσῃ γῬοΐῃρ δρᾶ ἴο 

οογγοβρομᾷ ἰο πᾶς ἴῃ ὑμ6 Ἰηὐθσοβίβ οὗ βουμᾶ ταΐμον μα οὗ 

ΒΘΏΒ6. 

2, ὑπὲρ ἑαυτών ---π6 ΘΟΠΒΙΥ, 18 δοοοτητηοᾶαίθα ἐο ὑπ Β6ῃ80 

οὗ {πὸ οοἸ]θοίϊνθ θχρχθβδϑίουῃ πάσῃ τῇ πόλει: 50 τηΐν, 16. 14 ᾿Ὑ9 

Ἰιανο σφᾶς [ΟἸ]ο Ωρ αὐτῇ, 56. τῇ πόλει : οἵ. 1ἰορ. ὅ99 8, σὲ δὲ τίς 

αἰτιᾶται πόλις..«σφᾶς ὠφεληκέναι; 

΄σὶ ΜΟΤ᾿ ἱὰὶ ἰωὶ Βἢ 

Α΄ “ᾳῳαι ψῴω 

«4 6.- 

ρει. πὰρ '4- δὰ, 

μἽμο σχκ' Ἢ σ᾿. 
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8. εἰρήνης δὲ γεν.---ἰϑοογαΐοθ, Ῥαπαΐ],. 800, βρθαῖβ οἵ τϑρὰ- 
αν ΘΒ οὗ ρϑᾶθθ οοποϊυᾶθᾶ ὈΥ Οἰμλοη τὶ [η6 ῬοΥΒί 88. 
ΗΘ ἰδ [0] ονθὰ Ὀγν Αὐἱϑυϊα, Ῥαμαΐὶ}, 204, αῃᾶᾷ ῬΙ]αύ. Οηιοη, ὁ. 18. 
Τὺ 15. ΠΟΥΘΥ͂ΘΙ ΘΧἰΥΘΠΘ]Υ ἀοιιϊθύδ] 1 ἃ ΤΟΥ͂Δ] γοῦν γὰ8 ΘΥΘΙ 
τηδᾶθ, Ῥ]αύο᾽ Β ογβ ῃθθ ποὺ 1παϊοαῦθ τχοσθ ὑμδη ἃ οοβϑαύίοη 
Οὗ ΜΑΥ]1κ6 ΟΡΘχ ΟΠ 8. 

4, ὃ δὴ φιλεῖ----- φιιοᾶ χιυϊάοην 8οϊοῖ : ἴογ Ὡθαΐ, Το]., Χγ6- 
[ουυϊηρ ἰο 105. φηὐθορᾶάθηῦ 1 ἃ φοπογαΐ ΜὙΆΥ, 866 Μϑδᾶν. 8ὲ 98, 9. 
φιλέω, ἴο Ὅ6 [ομᾶ οἵ, ἔγοᾳ. Ξε  ἴο Ὧ6 ποῦ" : Το, 11], 42, μετ᾽ 
ἀνοίας φιλεῖ γίγνεσθαι, " ᾽ῦ ΘΟΥΩΙΔΟΙΪΥ͂ ΔΟΟΟΙΏΡΘΏΪΘΒ 101]1Υ᾽., 

ὅ. ἴῆλος---' Υἱναῖνυ, θυ] αὐΐοη ᾿᾽: φθονός, ὁ ΘΗΥΥ, ἸΘΔΙΟΌΒΥ ᾽. 
ζῆλος 15. [6 158 ἰο γα 186 ΟἹ θ᾽ 5 5611 ο δι ΠΟ. 5 10Υ6], φθόνος ἴο 
ἀτὰρ δῃοίμου ἄονῃ ἰο ΟΠ 5 ΟὟ. 

8, ἐν Τανάγρᾳ---αὐ ΟΥ Πθᾶγ Τανάγρᾳ : ἐν 18 ΘΟΙΏΤΊΟΙΪΥ δρᾶ 
οὗ [6 Ἰοοα ]ν οὗ ὦ Ὀαὐ{]168 ; 50 ἰηΐν, 1. 18: β66 ποίθ οὐ Τηυο, ἰν. 
ὄὅ. ΤΠ 1,80. μΒαᾷ υμᾶοχίακοη ἴο δύ Ὁ] 188 ὑμ6 ΤΏΘΡδΠ ΒΌΡΙΘ- 
ΤΊΔΟΥ͂ ἰῃ Βοθροίύϊα, ἴῃ τϑύασῃ [ῸΥ ὡϑβιβύδησθ δραϊηδὺ ΑὐΘη8. 

10. ἀμφισβητησίμου---8ο ῬίοᾶοτιιΒ ΧΙ. 806,χ, ἸΤΠπογαϊθ85 
ἨΟΎΘΥΘΙ, ἃ ΠΟΙ ὑγαβυνου Π δα ΠΟΥ, βαγ 5 ὑμαὺ {μ6 ΑἰΠ6- 
ὨΪΔΉΒ. ΟΙΘ ἀοίθαϊαβα. 

11, ᾧχοντο---αἴδον Τ᾽ ηᾶρτα {16 Το. τϑύυηθα ΠΟΙΉΘ, Ἰθανίηρ 
ὑμ6 ΤᾺΘΡδη5 ἰο ἀοίοημᾷ ὑμοὶν οὐ ᾿ἰθγθϑίβ. Το, 1, 103, ΤῊ15 
Ὑ88 ἴῃ 4δδ. 

12. τρυτῇ ἡμέρᾳ --ἰ]5. ΤῊΔΥ ΡΟΙΠΔΡΒ Τηθδ “δου ὑῃγθ0 
ἄαγδ᾽ βίσαρο!θ᾽, Οὐμουνίθο ὑπ6 βἰαϊοιηθηὺ 15 αὖ ναυΐϊδηοθ ΜΙ] 
{μ6 δοοουηῦ οὗ ΤΙ Ὠπογαϊᾶθ5, 1. 108, δοοοταϊηρ ἴο οτα {μ6 αὐ 616 
οὗ Οομορηγία νὰ ἴουρῃῦ δρουῦ ὕὑνο τηοηῦμϑ αἴθ ὑπαὺ οἱ 
Τδηδρτα, ὑμ6 Αὐμϑηΐδηβ πανίπρ ἀρδῖη τπδιο θᾶ 1ἴο Βορούϊα 
ὉΠΟῪ [Π6 οοτηχμηδηᾷ οὗ ΜΥΓ,ΟΙΙαΘ65. 

14, κατήγαγον ---ΟΒ ΘΟ ]Π1Υ ἀδοᾶ οἵ “Τοβίουϊηρ᾽ δῇ ΘΧ 1]: 80 
ἈΘβΟῖ, δορί. 047, κατάξω δ᾽ ἄνδρα τόνδε καὶ πόλιν ἕξει: οἵ. ΑΥ. 
απ. 110δ, φεύγων ἄνηρ (8. 6Σ116) ἥκει τε καὶ κατέρχεται. 

19, πολέμου γεν.---αϑδίησ ΟΥ̓ΘΙ ὑμ6 ἰηὐθυτηθαϊαίθ ἰδίου 
{6 ΟΥ̓δίου. Θοηββ ο Π6 Ῥϑὶοροῃηθβίδῃ 81; ὑπ6 ἢγθὺ Ἰηοϊαθηῦ 
Βοιϑοίβᾷ θϑίηρ ὑπ6 ὑγϊασρη δὖ Ῥυ]ὰΒ ἴῃ 0ῃ6 βϑυθηί Ὑ687 οὗἨ {6 
νῶϊ, 8.0. 420. ΤὨΘ ϑυθηΐβ ἃ16 χοἰ αὖ ἰθηρίμ ὃν Τμαογάϊαθβ, 
ἷν. 2---41. 

ὃ---ῷ2 
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90. τεμόντων---ἰπο ῬΘΙοροπποβίδη8 ἱπναᾶοᾶ Αὐῤίοα ὨΘΑΥΪΥ͂ 

ΘΥ̓ΘΙῪ γοῶν, δηἃ οαυδοᾶ ργοαῦ αἰβύγοβΒ ὈΥ ταναρίηρ ὕΠ6 ΘΟΌΠΙΥ 

δηᾶ τί νίηρ ὑπο μα ἰ αὺϑ πἰθ ΐῃ ὑπ6 οἱ γγ8}18, Νούθ ομθηθ6 

οὗ ἴοη86 ἴῃ ἐκτινόντων -Ξ- “ὑμ85 οοηὐϊητίηρ ἴο τϑραγ᾽. 

99, τοὺς ἡγεμ. «Λακ---ἴΠ6 οἰϊοῦ 146... ΤΏυο,, Υ. 1ὅ, Βα 

ἐπαῦ [μ6 ϑρατίδηβ οαρίαγοα αὖ ῬΥ]ᾺΒ ΜΘΥΘ πρῶτοί τε καὶ ὁμοίως 

σφισὶ ξυγγενεῖς. ΤΠ6850 Ἰαδῦ ΜΟΡΒ5 μαγα σίγα στοιπηᾷ ἴον το 

ἃἰδουβδίομ, θαὐ 10 18 οἰθαν ὑμαῦ {116 οαρύϊνοθ γθτο το Οὗ 110} 

γϑῊΪς δηᾷ οομβι ἀθχα ] 0}. 

98. ἐν τῇ Σφαγίᾳ---ἰο ἸΒΙαπᾶ Ιγἱηρ οὔ᾽ Ῥ.]ᾺΒ δα 5Π 6] ο1- 

ἴπρ 86 μαυῦουσ. Τπυογάϊαθβ 08118 ἴῦ ϑΡ»μδοίοιίω; διῃᾷ ἐν τῇ 

Σφακτηρίᾳ 18 ὦ οογτοούΐοῃ ἰουμα ἴῃ ΒΟΙΊΘ ΤαΘαΒουΡύΒ ἴῃ ὑμθ 

Ῥγθβθηῦ ραϑϑᾶσο, ΤῊΘ Τηοθ1}} ὨΔΙΏΘ ἰ56. ϑρμδρία: 566 μοΐθ οἢ 

ἾΏυο. ἀν. 4 δπᾶ 8. 

24. ἀπέβοσαν---ἰποὸ οαρίϊνοθ 616 τοϑίοσθα ἰῃ 421 οὐ {6 

δοποϊ βίοι οἱ δὴ δ] απο ἴοσ ΕΠ γοᾶγβ θθύνθθα Αὐμθὴ5 δηὰ 

ϑρατία, Το. Υ, 24, 

οὕ. πρὸς μέν--ἰῃ {118 δοπίθηοθ. [6 οἰδιβθβ ΜΠ μέν δρᾶ 

δέ βϑϑῖὰ ἱηγογίοᾶ. ΤΩ6 56η88 15 ὑπαὺ ὑμουρῃ δὰ ᾿μύθυθοῖηο 

ΝΣ 9 τἱραῦ ἀραϊηδὺ αι θαυίαηβ, γϑῦ ἴθ ἃ ἀΌΔΥΤΘΙ Ὀούθθη 

οἰαΐορ οὗ ἔμπο βᾶταρ ὈΙοοᾶ ἐμ6 νἱοίοι: βῃου]ὰ 06 τϑαᾶῦ ἰο βιῃθαῦμθ 

μ)15 Βι.νοσα, 

ἐν. μέχρι νίκης---ἃπᾷ 80 Τανύπου ; 5660 μοίθ οι 9. 82, 

80, εἴ τις ἄρα ἠμφ.---ἶϊ ΔῺΥ ομθ ἀἰά τηδϊηἰαϊμ᾽ : εἰ ἄρα, 

ἣν ἄρα οὶ, ὐἹιοῖν 6 ποὶ {ἱκοῖψ. Νούθ ἀοιιδί6 ατιρηιετί ἴῃ ἡἠμ- 

φεσβήτει : 50 γ Βαγθ ἠνώρθουν Θἷ6. ἔΌΤΩ ἀνορθόω, ἠνειχόμην δι 

ἠνεσχόμην ἴτοτη ἀνέχομαι οἴο., Ο16 διιστηθηῦ δοϊπρ Ὀθίοσθ δῃᾶ 

ΟἿΘ δἴνοσυ [86 ρυθροβί οι. 

88. στασιασάσης--στάσις 15 αϑθἃ οἵἨ ΔΩΥ ΒΤ 6610 Ὀαύνθοα 

ῬΘΟΡΙΟ οὗ {16 β8η16 Τῶ06, ΟΥ̓́Θ ΟΠΘ οὗ βΌΘΙ ταδρηϊθαθ 85. ὑΠ0 

Ῥϑ]οροῃηθβίδη Μαῦ. 

8ὅ. τότε---“ΤοΥτΔοΥἶγ᾽, 110. αὖ ὑπὸ ὑΐπηθ {ΠΥ ἀϊὰ 80, 

86, νικῶντες-- ὙΠ} ἔδειξαν, “Βμονοα ὑΠΘΙΊΒΘΙΥΘΒ νἱούουϊοτιβ 

ογοσ᾽. δείκνυμι ἰαῖκο5 ἃ ῬαυϊοῖρΙθ ᾿Ἰηϑὑθδα οὗ δῇ 1 Πηϊνθ οοη- 

οἰγαοίΐοι ; ἤθηθ6 Ὑ ΠΟΙ ἐμ ρα ϊοῖρ]6 τϑῖθυβ ὅο ὑδι6 βυυ )θοὶ οἵ 

{πὸ πιρΐη βοαΐρποο ἰδ 15 Ῥαὺ 1ὰ [16 ποι. πουῦ ἃ ῥυμοῦ: 

ΞΟ 

Ὃ ΖΦ Φ ο. 

οἴ “Ὁ μ͵ὑαὴ ἰδ} δὰ 

δ 

Δεν Π  ἠσιν, ἀτοἷδ, σα πὰ αἰ στον 
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ΔΝΟΤᾺ 5. 107 

οἵ, Βόρ, Ἅ4πὶ. 20, δηλοῖς τι καλχαίνουσ᾽ ἔπος, “γο δ γ6 ΟἸΘΑΙΙΥ͂ 
Ὀγοοᾶϊηρ ΟΥ̓ΘΣ Βοιηθίίηρ,, 110, ἐγοὰ ΒΗΟΥ͂ ΟἸΘΑΥΥ ὑμαῦ γοὰ ἃ1Θ 
Ὀχοοάϊηρ᾽. 

Νοίθ {186 ᾽86 οὗὨ ἐπ ἱτηρουῖ, Ῥαυίορ. νικῶντες (ποὺ νικήσαντες) : 
50 Το. ἱ. 108, ἐνίκων Λακεδαιμόνιοι : ἰά. ν. 49, παγκράτιον 
ἐνίκα. ΤῸ ἀϑᾶσθ 18. σοποΥαὶ, νικῷ Ὀοΐπρ οαπιναϊοηῦ ἴο “1 δὴ 
ΘΟΠΘΌΘΥΟΥ ̓: ὕΠ6 186 οὗ κρατέω, φεύγω (ο 00 δὴ 6Χ116), ἀδικέω, 
οἷο, 15. βία ὐγ ; οἵ, Μαᾶν, 8 110. 

ΟΗΛΡΤΕΙΝ ΧΙΥ. 

ΠῚ 16 οῃᾶ οὗ {Π|ὸ Ῥοϊορομμποβίαῃ τγαν ; ἃ {Π6 ΠΟΌ]Θ ὈΘ] ΔΎΟ 
οὗ 0Π8 οΟἱὐγ αἴδου οἷν] βύυ 16. 

1, τρίτος δὲ πόλεμος ---[116 Β[οἸΠἴαη οχροάϊ ἰοη δηᾶ [19 Ἰαβί 
Ῥουϊοᾶ οἱ [μ9 ῬϑΙορομηῃθβίδῃ νγ81, ἴτοια 41 ἰο 40 8.0, 

8. πολλοὶ μέν---ἰο {Π15 ΘΟΥΤΟΒΡοΟΠἂΒ πολλοὶ δ᾽, 1, 10, {8μ6 ἴη- 

ἰουταθάϊαϊθ οἴδαβοβ, οἷς βοηθ. οὗο.,) ποὺ ἰεοούίηρ 6 οοηδβίχαο- 

ἰἰοῃ οὗ {86 τδ1 βθηΐθηο6, 

4, ὑπὲρ τῆς Λεοντ.---ἰΠ6 οδίθῃβὶ Ὁ]6 οασβο οὐ Αἰπθῃΐδη ἴη- 

ἰουἤογθημοΘ ἴῃ 5᾽ογ. ΤΠΟΥ ἢγϑὺ ἀοβραίομϑα ἃ 5118}1 Θχρϑα! 0 

ἴῃ 427, ΤΏ, 111. 80, διὰ τοὺς ὅρκους, “ὑπ0γ Ρ]θδάθα δ διμοϊθηῦ 
Δ] Πα ποθ᾽, ὃ. 

8. τούτῳ ὠπειπόντες ---“ὉΥ τοῦΒοη οἵ {118 ὑΠῸῪ σϑγθ ἴη᾿᾽. 

ἀπειπεῖν ἰῃυ9 υϑοᾶ τηθϑη8 ἰὼ “ΟἿ οἵ᾽, 1.6. ο ἤδρ, 141}, οἷο, 

ἴλοτη. Ποῖα, δδ1, ταῦτα μὲν οὖν ἀπείποι τις ἂν, οἶμαι, θρηνῶν, “ἃ 

τῆδη τηϊρ Ὀθυγαὶ! {11 μ6 γὰβ ἐϊτοᾶ᾽: ἰᾷ, ὅοη. 1204, ἕως ἂν 

ἀπείπωσιν, ὑβρίζεσθαι ὑπάρξει, “γοὰ ΜῚ]1 Ππᾶνγθ ὕο βαθὺ ἴο 
δϑθθα]β 6111 γΟῸΥ δϑβϑαά!α δ ἃγθ ὑϊγοα᾽, 

ΤῊΘ ργοδογιὲ ἴθῃβθθ 18. βαρ] ἃ ὉΥ ἀπαγορεύω: ἴηΐν, 17. 2: 

Χοη. Ε4. 11. 9, ἀπαγορεύω θεώμενος. ΤΟΥ 7ιυύιι7,6 ὙΥ6 μᾶγο ΤΟ, 

ἷ, 121, φέροντες οὐκ ἀπεροῦσι, “ὉὮΘΥ͂ ἍΜ} ποῦ ΡΊΟΝ ΜΘΑΥΎ οἱ 

Ῥαγίηρ ὑσίραίο᾽, 116 ρο)7δοὲ 15 ἀπείρηκα : ῬΙαὺ. Ῥπμαοά. 99», 

ἀπείρηκα σκοπῶν : Ῥὰαγ, Οὗ. 91, ἀπ. κακοῖς, (δ ΒΚ ὉΠΑ͂ΟΥ 

δ ]15᾽ : Το. Οἰμηΐι. 11. 80, ἀπειρηκότων χρήμασι, “ΒαΥΪΏΒ [α]]οᾷ 

ἐπ ταομου". [Ὁ ΜΠ Ὀ6. βϑϑῃ ὑμαῦ {πὸ Θομβύσ οὐ] 0 5. ἃ 

Ῥαυ οἶρ]8, οὐ ἀδύϊνθ οαβ6, {π68 Ἰαύψου Ὀοΐῃρ; ΟἸΓΠΟΣ {μ6 ἀαὺ. οὗ {Π6 

ἐπδιγιηποπίαϊ οαι86. ἃ8 ἴὰ ἔῃ Ῥγοβοηῦ Ῥα55858, Οὐ ἀθποίηρ᾽ 1119 

τὨϊηρ ἐπ το]υῖο]ν ὑπ Τα ΠΠῚΡ ΟΟΟΌΓΒ, 
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8, ὧν οἱ ἐχθροί----- " ΜΠΟΒΟ ΘΠΟΤΊΪΟΒ Ῥγαΐβ6 ὑπ πὶ ΤΏΟΤῸ [ΟΣ 

Ῥγσᾶομοο δηᾷ γϑ]οὰν ἔμ ΟὗΠΟΣ τη} 5 ἔγθηβ᾽, 8.0 Ββ !]θαμ, 

ὙὙ0 οοῃμβίουβ ἔπαινον ἔχειν ὑο Β6 Θααϊνα!οηΐ ἰο ἐπαινοῦσι, ΟἹ {86 

ΘΏΔΙΟΡΥ οὗ μέμψιν πᾶ μομφὴν ἔχειν. ΠῊΪ5. 158. ὕ86 ΟὨΪΥ σοοᾶ 

ΒΟη86 ἴο Ρ6 οχὐγδοίθᾶ ἔγομι ὑμ0 ψογᾶβ: θαὺ ἔπ, ἔχειν ἈΒΌΔΙΥ 

γωθδη8 “ἴο Ὀ6 Ῥγαϊδοᾶ᾽᾽, 

11. ἐν ταῖς ναυμαχ.---οἴνον {π0 ἀἰδαβίγουβ τοβαὶὺ οὐ {10 

ΒΟ απ οχροαϊ μου. ἵμὸ δοίϊοῃβ βροκθὴ οἱἠἨ 610 οογύαϊῃ 

οροχαύϊοηβ ρδϊηδὺ ὑπ0 ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΙΔΠΒ απ τογοϊ θᾶ 8}1168 1ῃ 

412, ἀοία!οᾶ ἴῃ ὑπ θαυ ρατὺ οὐ ὑμὸ οἰρῃ Ῥοοῖ οὗ ΤΠυο. 

ΑΒ {Ππ6586 βιιοοθϑδοθ ΘΧΘ ᾿ηδρηϊβοαμῦ, ὑπ6 Βα θβοαπθηῦ ψἱοὔου 685 

οἱ ΟΥὑποββοαδ ἃπἃ Αὐγαοβ ΜῊ αμᾷ οἱ Ογσίουβ (410) ἃ10 

ῬΙΟΌΔΟΙΥ ἰμ [10 ΒΡΘδῖκθὶ 8 ταϊπαᾶ, 

18, ὃ δ᾽ εἶπον---Ὑἰ ἢ τοῦ πολέμον, "ὑμαῦ ῬΡοϊηὺ ἴῃ ὑπ ὙᾺΥ, 

ΜὨ]ΟΒ᾽ οἷο, 

10. τολμῆσαι---᾿ ὑΠ0Υ Ὀτουρὺ ὑΠθτΏ ΒΘ ΙνΘ8, μδᾶ {πμ6 μοαγὺ᾽, 

τιϑοᾶ οὗ δηγυίηρ ἀραΐϊμθῦ ὑπ6 σταίη, ΟΥ ἀθαληθῦ ΟΠΘ᾽ 5. ὨδύσγΘ. 

90 ἱπῆν, 17. 11. ἐπικηρυκεύσασθαι, “(0 τηδ ΚΘ ΟΥ̓ΘΣΓΟΓΘΒ ἰο᾽, ἃ 

νγογὰ ἉἸ να γ 5 υθθἃ οὗ ΘΟΠΟΙ ΠἸΔΙΟΤΥΥ ΘΟΙ πο ὐΐοηΒ. 116 ἰγθαῖν 

ΜΠ Ῥοχϑία 18. σίνθῃ ὉῚ Τμυο, Υ]}}, 18, 10 νὰ 8 οομοϊαρᾷ ἴῃ 

412, 

21. οἰἱομένων---80. τῶν πολεμίων : 861. 805. ψὶν βαυθ]θοῦ 

ἀπαἀογρίοοα: ΤΏυο, ἱν. 8, ἀντιλεγόντων δέ, ΜΈΏΘΥΘ 566 Ποΐθ, 

ἀπειλημμένων, 110. “ουὐ οἵ", 1.6. Ὀ]οοϊκαᾶορα ὈΥ ΟΑἸ]Π]οταύ 8 : 

ΟΡ. Χο, Ηοὶ. 1. 6.19, ὁ δὲ Κόνων ἐπολιορκεῖτο καὶ κατὰ γῆν καὶ 

κατὰ θάλατταν. 

28. αὐτοὶ ἐμβάντες---Χοη, Ηεϊ. ἴ, ὁ. 24, “1π6 ΑἸΠ. τιαπηθᾶ 

110 ΒΏ108, θαυ ηρ 811 οὗ ἀρθ ὕο ΒΘΙΎΘ, ψΠΘμοΥ Ροηα οὐ ἴγϑο᾽. 

260, ἀναιρεθέντες---“ τοδογοτοᾶ ἴον αν]. 150 οὐ ΓΒ οὗ 

[π6 θα 16 οἵ Δγρίηυβδθ (406) ἀτθ Κπόν [0 8}}. 

97. κεῖνται ἐνθάδε--{ι15 Βατρυδίηρ βὐαὐθιαθηῦ ταδΥ ῬΟΒΕΙΟΙΥ͂ 

μ6 δχρὶαἱμϑᾶ Ὀγ ὑπὸ ἴφοὺ {πὰ ὑμοβθ ΜΟΒ8 ῬΟα 68 οουἹᾷ ποὺ ὉΘ 

ἰουπά πο τονϑυ 6 1685 ἃ ὈἿΘΥ ἴῃ ὑμποῖν Ποπουν δηᾶ ἃ Ρατῦ ἴῃ ὑΠ0 

[ὈΠΘΙΆΙ ΤΟΙ ΛΟΩΥ . ΤΟ, 11. 84, μία δὲ κλίνη κενὴ φέρεται ἐστρω- 

μένη τῶν υ αν ὦ», οἱ ἂν μὴ εὑρεθῶσιν ἐς ἀναίρεσιν. 

82, τῇ ἡμετ. ϑιαφορᾷ---ἰδο τοι] οδτιβθ οὗἨ 0Π6 οὐ τον οὗ 

Δίμθηβ νῶβ ὅπ ἀἰϊδαθίγουβ ἀοίθαῦν ἱπῆϊοίοᾷ ὈΥ Τιγβηάθι αὖ 

ΘΟ '"»- 
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Αοροβροίαμὶ ἴῃ 40ὔ, οὗἨ ΜΠ ΟἿ. ΠΟ ταθηἰίοι ἰθ ποτ τηδᾶορ, ὑποὰρἢ 

[Π6 δομαϊθομβ οα μος ροδθθ νὰ8 γα θα τὸ τοίοσγθα ἴὸ ἴῃ 

{π6 Ῥορὶπηΐηρ οἱ [π0 ποχὺ ομδρίου, 

δὅ, καὶ ἡττήθημεν.---5Β6, ὑφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν : ἃ ΘΟΙΒΙηΟῊ 61] 1056 

Ψ ΠΟΥ δοίϊνο ἀπ ραβδίνο οοοῦν ὑορϑῦμου  Πόρ ἰΐ. 88 τ, ὅταν 

ἀλλήλους ἀδικῶσί τε καὶ ἀδικῶνται, 80, ὑπ᾽ ἀλλήλων ; 860 οὗμοΣ 

ἰμδύδμοορβ ἰ ϑύα!]ραῦα ἃ ΤΏΟΘΥΒ, 

80. ὁ οἰκεῖος πόλ.---ἰπὸ εβἰγαρσοαῖθ Ὀούννθοη {Ππ0 θυ ΟΟΥΔΟΥ 

που ΤἬΣΑΒΥΡα]α5 πᾷ ὑπο ὑμῖν ὺγ ὑγσυδηῦβ, 8,0, 408, 

890, νοσῆσαι--ἃ παύαχα] τοί ΠΟΥ οἱ ἀϊδβοχγᾶου ἴ 6 Ῥοαν 

ΡοΙ ΐο : οἵ, Ἠάὺ. ν. 28, νοσήσασα στάσι: 161, Θἷο, ΕῸΣ ΔΟΙ, 

οἵ, 9. 80, ποίθ. 

42, πρὸς τοὺς ᾿Ελευσῖνι---ἰΠ6 {πἰνύν τουγοᾶ ἰο ΤΟΙ 515 

ποθὴ ΤῊ ΒΥ θα] 5. οοοαρίθα Ῥοίγσαθθαβ; ὕμ0 ΔαΠοΥΘηἱ5 οἱ {86 

λυ τουιαϊποα ἴῃ ΑΥΠΘῺ5 (ἐν ἄστει). 

ἐν. ἔθεντο---. 5ο 16, οΥδογοᾶ [Ὁ {πθηβ ον 5, 1.6. 60ῃ- 

οἰαοᾷ ; βο6 118. ἀμ 80. ἀπᾷ ποίθ οὐ Το, ἰν. 17 ἀηὰ 18, 

40. ὑπ᾽ ἀλλήλων---“Ἰ ἢ τελ., οὗ, ποθ οῃ ἐπαίνου ἔτυχε, 2. 4. 

ἐν. ϑιαλλ..---- [ο χοοοηοῖϊα ὑποῖὶ ἰο ΟΘΔΟ. Οὐ ὈΥ ΒΠ0} 

πο 5 ἃΒ ΔΙῸ ἰῇ ΟἿΣ Ῥο γ᾽, ἐν τοῖς τοιοῖσδε, “Οἡ {1:6 Οὐθᾶ- 

βίοι ΟὗἨ Θουθ πο ͵68 1 115, 

48, τοῖς κρατ. αὐτῶν---ἰ1Π6 ᾳοδ οἵἩ [Π6 ἸονΥοΣ ΜΟΥ]. 

ΟΗΑΡΤΕΙ ΧΥ, 

ΤῊ6 56145}} δι ἱδΐοη οὗ ὥραγία, 

8. ἱκανῶς---ἰπθ αχίαροκιθίοη οἵὗἨ {π158. ποσὰ ὙΠ κακῶς 18 

Θχοθθαϊηρὶν ὉΡΙ͂Υ ; δηα [ὑ 15. Ῥηδοκούθα ὈῪ ΒΘΚΊΚΘΙ ἃπα ΤΙΟΟΥΒ ἃ 8 

Ῥοίπῃρ ΤΉΘΙΟΙΪΥ ἃ θ1058 ΘΧΡΙ παύουν οἱ οὐκ ἐνδεῶς, δ] ΤΩ 

ΠΟΎΘΥΟΣΥ τοὐαϊηβ ἰδ, τοραταϊπρ κακῶς παθόντες ἃ8. ΟΡΡοβϑὰ ἴο 
ἠμύναντο διιᾷ ἱκανῶς ἰο οὐκ ἐνδεώς. 

ἐν. οὐκ ἐνδεῶς ἠμύναντο--- ὑπο γ τοἰα!αἰοᾶ ἴῃ μῸ ἰηδᾶο- 
ααδῖθ ἀθργθθ,᾽ 



ὡακακου ας ο, 

μαλονι Ανθδλωκὐμουωνθκοω: 

ΡῸ 
Ἢ τ 

" ΠῚ ῥολδουνν ῃ ». 

κρίρυει. πκαρκλωχς... -ς τοςς. τῶ μουν» δέ... μντονα ζωρετνκσι,» οὐδ δι... ας ἐατα “πσο - -οονστος- αωςοττοτο.-ς πω φεν τανε: 

ἡ ἴμα οἰκο ιβ 

πυυἐυυδυλεῦς δϑιόεοιυκρυμκυόσνυ  βῤνϑνε; ἐἰδει πε Σ:Ξ ἘΞ ΞΕΕΟΒΟΒΕΞ ν τους τάρεενς ἐξ μιὰ ἀάνν. «ἀκόδυν ἀξ δον ὁ αυάαν το ΘΟ ΟΝ διδῶ πτεντο Ἐν φπττεττο τ τον πη» τὰν, 

τρρυνσνῶς εὐ κοί. τοι δρεαρσι. φοοςυοδακνκανκν ον κοζυν, ασνσύνο. ποσρσι- “5 

αὐλι μϑδως 95} 

, 

τω τ ρα κκαγαλριμκαωρ λιμὸς. μα αρια καανας νῶν 
----- ον στο. 

τ το Ἄν απ δ, ισε ουνος ζτάςς. 

110 ΜΕΔΕΧΕΔΝῦσ. ὅμπαρ, ΧΎΥΙ, 

ὅ. ὡς εὖ... οἵαν---ἰον ἐπ6 ἀοαῦ]9 ἱπᾶϊνθοὺ ἰηἰοσγορσαίίοη. οὗ, 
οι, 1,ορὶ. 48ὅ, συνίεθ᾽ ὃν τρόπον, ὦ ἄνδρες ᾿Αθ., ὁ Σόλων τοὺς 
νόμους, ὡς καλώς, κελεύει τιθέναι. 

0, περιελόμενοι----' ΒΕ ΡΡΙΠΡ ΑΥΤΘΥ ἡ Π| 9 ἸΘΑΥ͂ΘΒ ἔγοση ἃ 766. 
περιαιρέω, 110. “ἴο ἰδϊκθ ἔτοτα ἀτουηᾶ᾽: ΤΏσο, ἱν. δ1, τεῖχος περιεῖ- 
λον, οἵ τϑιμουΐηρ γ78115 ΜΘ δι γοιἀοὦ ἃ. ΟἸΌΥ. 

ἡ. ἐκείνους---ἰῃ6 ΒΡΟΘΚΟΥ 15. δὖ Αἰμϑηβ, δυλοπρ ΑὐΠΘΏΪΔΏΒ ; 

Ἠ6 ἐπουθίοσθ οδ]]8 ὑπ6 ασθοῖκβ οἵ Ῥϑιορομηθϑὰβ ἐκεῖνοι μου 
ΤΏΘΥ μαᾶ Ῥθθῃ ὑμαὺ ταοχηθηὺ τηθηὐϊοηθᾶ, 

9, μήτε“ Ἑλλησι--ἰον “Ἕλλησιν μήτε πρὸς ἀλ. κιτ.λ.» ΟΥ̓ 6186 
ἐπ βοηύθῃρθ ἰβ. δἰ ρύϊο, 105 τπθϑηΐηρ Ὀοΐηρ ὑμαῦ ΑὐΏΘΏΒ ΔΒ 

ἀοίουταϊποᾶ ποὶΐμον ὑο 610 (ἰπάϊνι 1) αὐθθκ βίαίθα ἀρϑὶμϑὺ 

οὗμοῦ ΟὝσθοὶκς βὐαίθθ, ΠΟΙ (86 ψ016 οὗ Η6]188) διϑαϊηθὺ ἃ Ὀδγ- 

Ῥαχίδῃ δὐΐδοῖ. 

14. ταῦτ᾽ ἔπραττον---“ργυχθαοᾶ ὑποὶῦ Ῥυγροβο᾽: Ταῦ. ἤοο 
ασοναπὶ, ταϑιᾷθ {μ15 ὑποῖν ορ]θοῦ, ἀθυοίβα {μου ΒΘ] 68 ὕο 815. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ ΧΥΙ. 

Αἰμοη5 15 ἀραίη ΟὈ]σϑα ὑο ὕδῖκθ ΠΡ ΔΥΤΏΒ, 885. {86 ΟΠΘΏΡΙΟΙ 
οὗ {ῃ6 θουύϊο 5 οὗ ΟΥ̓ ΘΘ060. 

1. οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἄλλων--- Ποῦ ἴῃ ἐπ ἐϊπη6 οὗ οὐΠΟΣ ταθη᾽: 818 18 
ΒΟ ΚΟΥ 5 οοτγθούϊοη δηᾷ ρῖνοθ δ δχοθ]θηῦ Βθη56. ΤῈΘ τηδητι- 

βουὶρὺ τϑδδίηρ 15 οὐδὲ πολλῶν ἀνθρώπων, ΜΈΪΟΗ Ἠδ5 ὯΟ τηθδηΐηρ. 
ΒΘ Δ αῦπι ὡμἃ ΤοοΥΒ μᾶνθ οὐδὲ πρὸ πολλών ἐτῶν, ἴον ΜΈΏΪΟΙ 

{Π616 15. Βουη6 β]ρῃῦ μ5 δαύπουῖύγ. ΟΥὐμαν ΘΟὨ οὔ γο5. 816 οὐδὲ 

παλαιῶν διηᾷ οὐδὲ πολλῶν ἄνω γενεῶν. 
Τὸ ἴα ἴο Ὅ6 οὈὐβουγοᾶ ὑπαὺ βοογαίθθ ΠΟΥ͂ Ῥυοοοοαβ ἕο ουθηΐβ 

Βαρβοααθηῦ ἰο δῖ5 οσῃ ἀθαῦμ, ΘῈ νὰ 8 1 890. 

2, οὐ.. λέγοιμ᾽ ἄν---ἰΠ6 πιρδῃΐπρ 15, “[Π6 Βα βθαποηῦ ϑυθηΐβ, 
ΒΠου]α 1 γοϊαΐο ἔμθια, του θ6 πὸ ἴα165 οὗ ϑιηοϊθηῦ {ἰγηθϑ᾽: [η68 

ψγουΒ οὐ πάλαι... γεγονότα ἴογτα {6 ργϑαϊοαΐθ οὗ τὰ μετὰ ταῦτα : 

80 ΠΙΟΟΥΒ, πόηια οηΐην ϑοίογω, αιναθ 86 νην}, γ6 [ΕΥ̓ ΘΉΝ. 

4. τῶν τε Ἑλλήνων---[Πἷβ του] μαγθ Ὀθθη [ΟΠ] ονϑᾶ ὉΥ καὶ 

βασιλεύς, πὰ {πὸ τοσΌ]αυ ἐν οὗἨ οομδύσπούϊομ. ὈΘΘὴ οὈὐβογυϑᾶ, Ὀαὺ 
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10 ἴᾳ6 ομδηρθᾶ ὮΥ ἃ 5115 8ῃὺ “Διιδοο! αὐ μοπ᾿, τὸ βασιλέα... ἀφικέσθαι 

Ὀοΐηρ ταδᾶθ δὴ 1η θην ΟἸα 89 ἀορεποθηὐ οἢ τὸ θειότατον. 

6. περιστῆναι αὐτῷ-- ὙΠ} Ἰηΐ, οἶαθθο: οὗ ἃ Ομδηρσθ ΟΥ 

ἐφοτηΐηρ τουπᾶ᾽ οὗἉ Τουύαηθ: ΤΏτι. 1. 120, ἐς τοὐναντίον περιέστη. 

ΠῚ Ῥουβίϑῃϑ, ἴῃ αἰβυηδν αὖ ὕπ6 ὙἹοίουϊοβ ΟΥΘΘΥ οὗ Αροϑί- 

1618, βασοοοᾶθα ἰῃμ ἴοσιηΐηρ ἃ αγθοΐδῃ οοΟὨθαθυδ οΥ δρδὶηδῦ 

ϑρατχία, Β.6. 89, 

8. ἀλλ᾽ ἤ----οχοορυ᾽. ὙΠῚ5. Του τ Ὁ]8 ΟΟΘΌΥ8 ΟἸΪΥ αὐ δὴ 

δοίιδὶ οὐ ἱπωρ 6 ποσαῦϊνθ. 8.66 βδηᾶυβ᾽ 5 μοῦθ Οἢ εἰ μὲν μηδα- 

μῶς ἄλλως.. «ἀλλ᾽ ἤ, Ιδοοῦ, Ῥαπορ. 42, ὃ ἴ. 

8, ἀπώλλυ---“ἐὐϊοᾷ ἰο ἀοϑίγογ", νὰ 8 ἴοΥ ἀρβύσ υΏΡ. 

16. αὐτὴ βοηθ.---ὈΥ ΟΡΘΏΪΥ οἰπίηρ {16 ἰθαραθ αϑαϊπϑὺ 

ϑρατίδ. 

20. φυγάδας δὲ καὶ ἐθ.---ΟΟμοη Θβοαροᾶ ἔτοτα Δοροθρούδτηϊ 

απ Ποᾶ ἴο Εἰγασογαὰβ ἴῃ ΟΥ̓ΡΙῸΒ; ἨὨΘ γϑιηδἱ θα [ΠΘΥΘ ΒΟΙῚΘ ὙΘΆΤΒ, 

ἫΝ 16 ὰβ ρυὺ ἰπ οΘογηγηδπὰ οὗ [μ6 Ῥουβίδῃ δοὺ πὰ ῬΠΔΙδ- 

δι 28. 

28, ὑπὲρ Παρίων--ἰΠπο γοδᾷϊηρ; 15 ἴῃ 811 Ῥυορα 1 1 οοΥταρί, 

ΔΒ ὯῸ ΜὍΥ ΟἹ ὈΘΠΔ1} οὗ ὑμ6 Ῥαυίδηβ 15. πόα ὧο ΒΙΒΙΟΙΥ. ΤῺΘ 

οοηἴβαθυ οὐ ἀσαϊπϑὺ βϑραγία θοιηρυβοα ὑΠ0 Αὐρίνοβϑ, σου] 188 

πᾶ ΤΠΘΌδΒ; ΠϑΠ165 ὙΠΟ ΠᾶΥΘ ΟΊΥΘῺ 1156 ἴ0 γ ΟῚ ΘΟ ]60- 

ἘΌΥΘΒ 885 ἰο {πΠ6 ὕταο τοδδϊηρ, [11 ταϊριῦ δᾶ ἴο {π6 πατθοῦ 1 

Βῃουᾶ βυισροθῦ Περσῶν ἃ5 σἰνίηρ, ἃ ἔΟΤΟΙθ]Θ ΒΘη86 δηᾷ γοβϑιλ Ὀ]ησ 

Παρίων ἴῃ ἴΟΥΤΗ. 

ΟΉΑΡΤΕΙΒΝ ΧΥΙΠ. 

ἮΥ 811165 Βαουϊβοθ ὑπὸ οοχάσποι ἰμἰοσθϑὺ δ Ῥθᾶ08 5 τπηδᾶθ, 

2, ἀπαγορεύοντας---866 ποθ ΟΠ 14. 8. ΤῊ ϑρανίδη μᾶγδ] 

ῬΟΥΘΥ Ὑγῶ8 ΩΦ] ἴο αἰ πρίαπα ὑπ6 ατϑθοο- Ῥουβίδῃη Ποῦ, 

8, ἀποστῆναι---ἰο σἰ πᾶταν,, Ββοοοᾶθ᾽ ἔτοτα {86 Δ|1Π18 100. 

4. οὕσπερ πρότερον---ΤΊτι6. ν]11. 8 οἴνοβ ὑπὸ ἰοστὴβ οὗ ἃ 

ἰτϑαῖν ὈΣῚ ὙΒΙΘΒ ὑμ6 186. σαν ΠΡ Αβῖδ τὸ [π6 Ῥουβίδη Κὶπα 

412 8.6. 
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112 ΜΕΔΝΕΧΕΔΝῦΘ. ὅμλρ, ΧΥΊ,. 

ὅ. εἰ μέλλοι---Β ὑμ6 Ῥυΐοο οὗ μ5 ΘΟὨ πη ΟἿΤ Δ]. 

ἡ. τῶν μὲν ἀλ.... ἐψεύσθη ---“116 νγχὰβ ταϊδίδκοη ἰπ᾿: 50 1 ϑού, : 
ΞΟΡὮ, 47. 1882, ἔψευσάς με ἐλπίδος. 

11. οὐκ ἐτολμήσαμεν --“οοὐ]Ἱᾶ ποὺ Ὀγΐηρ; Οὐ ΒΘ νοβ᾽ ὑΠῸ85 ἴο 
γἱοϊαΐθ οὰν ἔθ] ηρβ οὗ ποποῦν δηα Ῥαὐυ]οὐ181. 

19, τό γε τῆς πόλ.---γενναῖον διῃ ἐλεύθ, Βυθ]θοὐ ο ἐστι, 
βέβαιον οἷο. ργθαϊοαΐθ, 

14, ϑιὰ τὸ εἶναι... “Ἑλληνες--- Ὀοοαθ0 ΜῸ δ1θ᾽ : “Ἕλληνες 
ἴὰ ποχῃ, θθοδαβα {Π6 Θομϑγ ποΌΙΟη 15 ϑοοοχηγηοαεα θα ἰο [Π6 Β6Ώ86, 

85 1 ἡμεῖς ΟΥ̓ οἱ πολῖται μΒαἃ Ὀδοα {π6 βα})θοὺ οὗ {π6 τηδῖη Βθῃ- 

ἴθ ῃ06 ἰηϑίθαᾷ οὗ τὸ τῆς πόλ. γεν. 

ἰδ. εἱλικρινῶς---ῬΤΟΙΥ, ψιπουὺ δατηϊχύθγο᾽. εἷλικρινής 18 

Δουϊνϑᾶ οἰῦποὺ (1) ἔγομι ἕλη, εἵλη, {Ππ6 β1᾽5 Μγαυταὐ ΟΥ 86 Β.1- 

Ἰιρηῦ, δηᾶ κρίνω, ΟΥ̓ ΤΩΟΥΘ ῬΙΟΌΔΌΙΥ (2) ἔγνοια εἴλω, ἴο 701] (οΥ 16 

κιπαγρα εἴλη οὐ ἴλη Ξε 9γ6α;, ἐν) να) ὡιὰ κρίνω, ἴο ἰθϑύ. Αοοογαϊηρ 

ἴο ἐπ ουϊηοσ ἀοσϊναθίοη Ὁ τηθδῃ5 “μ6]ἃ ἂρ δηᾶ Ἰυᾶροα ὈΥ ὑπ 

Βαη!σῃ ν᾽; δοοογαϊηρ ὑο Π6 Ἰαὐδθυ [16 τηθϑηϊηρ' 15. “αἰβοθυῃηθα 

ὈΥ το]]ηρ ΟἹ 5 ηρ᾽ οὐ “5:84 1ηὐο0 Βοραγαΐθ Ῥδγοο]Β5᾽, δᾶ 

ἰδ πον βῃοιᾶ μ6 νυϊίθη εἷλ. τ ἰ ἢ {Π6 ἀϑρίταῦθ: 5886 ϑ'[4}}- 

Ῥασμὰ οὐ παρά, θ0 Α, πὰ ϑαμᾶγβ οἡ Ιβοοῦ, Ζ2)όηιον. 12, 8 4. 

1ὅ. Πέλοπες.--“ῬοΙορβοθβ οὐ Οδάμημβοϑ οἷο.᾽, 1.6. ἔογοῖσῃ δᾶ- 

γοϑηΐαγοιβ ΠΚ6 {πθιὰ: οὗἁ, ϑ'ψηρ. 218 8, ὁρῶν αὖ Φαιδρούς, 

᾿Αγάθωνας κιτ.λ.: Ῥ]αράν. 229 ν, ὄχλος Τοργόνων καὶ ἸΓηγάσων. 

ΤῈ}6 Ρῖυγα! ὑμ8 τιϑθὰ Πὰ5 οἴΐθῃ ἃ βίβομρ ὑϊη66 οἱ σοῃίθιηρῦ, ἃΒ 

ΜΠ θη ΟἸγ τη μοδύσω 08115 6 Υ υβραμα Χρυσηΐδων μείλιγμα, 

Αδϑοῃ, 40. 1480. 
8 τὴ} Ὺ ποίθ ἃ βοιιθνμαὺ βἰ Π 1] οἷα88 τι86 οὗ [Π6 ῬΠῈΊΔ] ἴῃ 

Τιαἰΐη, ο.5. ΗοΥ, ϑαΐ. 1. 7, 8, δ,δογηιαβ, 1 αΥ̓ΥΟ8, εὐ Θχιυῖδ ῬγΩΘΟΊ- 

γογοὶ αἰνῖϑ, ΏΘΥΘ 1 ΒΟ ] 56, "ὦ ἴβοηηδ, α ΒαυταΒ᾽; Β0 [ὰν, 

χ. 108, φιυϊᾷ Ογα8808 φιυϊά Ῥοηιροῖοβ ουογεϊ 3. “ΝΜ ἈΔΌ ΟΥ̓ΘΣΨΕΥΘῪ ἃ 

Ῥοχῃηροίαβ δηἃ ἃ ΟΥ̓Β585 ἢ 

17. νόμῳ---“ ὉΥ ογάϊῃδηοθ οὗἉ τη8᾽, ἴγθᾳ. ΟΡΡοΒΘᾶ ἴο φύσει: 
ΑΥὐ. Εἰ]. ἃ. 8.9. κο Ηάῦ. ἰν. 89, οὐ λήγουσα εἰ μὴ νόμῳ, οὗ 89 
(Π161610) ροϊιἐϊοαὶ Ὀοση ΔΎ οὗ ἃ ΘΟΌΒ ΥΥ. 

18, αὐτοὶ “Ἑλληνες--- ΥὙΕΙΥ Οτροῖκβ᾽, δηᾶ ΟΥ̓ΘΘΙΒ. ΟὨΪΥ, 
αὐτός “5611 Ὠοὺ ὉΠΟΟΙΩΙΠΟΗΪΥ ΤΊΘΒΏΒ “ ὉΥ ΟἸΘἾΒ Β611᾿, ὮΘΏΟΘ 
αἴονο: Δι. 4εἷι. ὅ04, αὐτοὶ γάρ ἐσμεν, οὗ [π0 ΑΥΠΘΗΪΔῺΒ ΜΠΘῺ ΠΟ 

τὰ πὸ απ ὐὰ 
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[ογοῖρῃιθτα ὙΟΥῸ ἴῃ (86 ΟἾΔ, Τῇ ΟΟΠΒΙΥ, Ἕλ. ἰβ. ρυβᾶάϊοαΐθ 1ῃ 

δρτθοιηθηὺ ΜΙ Π6 Βα ]θοῦ οἱ οἰκοῦμεν. Νοίο 1π {16 10] 

Ἰΐπ8 [μι ϑιωρμδίϊο ροβι ΐομ οἵ [μ6 ργϑᾶ, καθαρόν, “ θομαϊηθ᾽, 

19. ἐντέτηκε---“ πα5 βῦῃκ ἄθϑρ ἱπ᾿, ρουξ, μην, Ἷγ, ἐντήκω, 

ἰο ῬοὺΣ 'π Μ 116 τη] θᾶ : βορἈ. Εἰ, 1811, μῖσος ἐντέτηκέ μοι. 

20. ὅμωφ δ᾽ οὖν---δ᾽ οὖν ΟΟΥΤΟΒΡΟΠ 8. ΟἸΟΒΟΙΥ ἰο {110 Τιαὐ. 

οοἰογιηιν δι ΤΟΥ ΘΘΠΘΓΒΙΠΥ Ὀ6 τοπἀθτθα “Βονουθσ ᾿. Τὸ 15 πιδοϑᾶ, 

(1) δβ. ἴῃ {μ6 Ῥυθϑθῃῦ Ῥϑββαρβθ, 10 γέϑιηι6 ἐπ Ὡδυυδῦϊγθ ΟΥ Τη81} 

δὐσυτηθηῦ αἴθθυ ἃ ἸΟΏΡΘΥ ΟΥ̓ ΒΠΟΥΤΟΥ αἰσγοββί οη : (2) ΤΩΘΥΘΙΥ 88 δη 

αἀνογβθαίίνθ Ῥυθῖο16 : οἵ, Αϑβοῖ, 49. 1042, εἰ δ᾽ οὖν ἀνάγκη τῆσδ᾽ 

ἐπιρρέποι τύχης, ὙΠΘΙΘ 560 ῬΑΙΘΥ 5 ΠΟΙθ. Βοιηθύϊμηοβ ψὸ ἢπᾷ 

ἃπι ΘΙΠρίϊο ἀϑῶρα οὗὨ εἰ δ᾽ οὖν, “1ξ ΠΟΥΘΥΘΙ ({ 815 ΤᾺ πού Ὀ6)᾽: 

ϑοΡΒ. Απὲ. 122: Ἐπιν. Ηρ. δὅθ08. 

ἐν. ἐμονώθημεν πάλιν ---ἰ γγχϑ Ὑ616 Ἰοἷν δΙ016 δίῃ ᾽ 88 Ώ6 

“6 βἰοοᾶ ουὐ δρδίϑὺ Πα υ]α5 ; οἵ, 18, 19, 

98, εἰς ταὐτά, ἐξ ὧν---- ἰο {Π|0 Εϑ1η6 Βίαὐθ ἃ5 ἐπδὺ ἴῃ Θ0η86- 

αύθηο6 οὗ ΜὮ1Ο᾽, 1.6. Θ ὝΘΥΘ ααμἀομοᾶ ὈΥ οὐχ πδύτιχα] 811168. 

καὶ πρότερον, 110. ΓΟΥΠΙΘΥΪΥ αἶϑο. καί 18 ὑμ8 υθθ4 ἴῃ ΘΟΙΏΡΔ11- 

Βοιιβ 50 ΤΥΘΘΙΥ ὑμαὺ 10 15 οἶδθη αἰ οα]ῦ ἴο Εἷγθ δὰ Θαπιγαϊοηῦ ΤΘῈ- 

ἀουϊησ. 

24, σὺν θεῷ--᾿ νἱ ἢ Ποανθη᾽ 8. Ὀ]θββίησ᾽: ΑΥὐ. γώ8ρ. 108: 

ἀλλ᾽ ὅμως ἀπωσόμεσθα ξὺν θεοῖς πρὸς ἑσπέραν. Νοίθ [μαΐ σύν ἰ5 ποῦ 

ΘΟΙΙΊΟΙΪΥ πιο ὈΥ ὑπ6 Πεδβὺ ῬυΌ80 δα ΠΟΥ Β Θχοθρὺ ἴῃ ΒΌΘΙ ῬΡΏΥ 565 

85 18. 

ἐν. ἄμεινον... «ἐθέμεθα ---τοίουγίηρ ἰο {Π6 “ῬΘδ66 οὗ Αηΐα]οϊαΒ᾽ 

οομποϊαοα ἴῃ 8.0, 987. Τὸ ψὰβ ὕμ6 ψουῖς οὗ ϑρετία, μα ΟὨ]Υ͂ 

ϑρατία ραϊηοα πομουν οὐ δάναῃψαρθ ἔΌτα 1, ΤῊ Οτροῖκ οἰὐ168 

πὶ Αϑία ψοῖο βδουϊβοεᾶ, δᾶ ὑπὸ ἔγαξίβ οὐ [π6 Ἰοῃὴρ βίχιρρ]6 

ὙΒΙΘΉ ἐπ6 ΟΎθθῖκβ μαᾶ τηδἰ ὐοϊηθᾷ ἀραϊηδὺ Ῥουβία ὙΘΥΘ ΘΟΙΏΡ]ΟΘΙΥ 

ἀορίχογθᾶ, ΤΠ6 οὐδύου ΤΠΘΓΟΙΥ͂ ῬΟΪηὐΒ οὐὐ ἐμαῦ Αὐμθηβ ἰατοᾷ 

ποίου πᾶ ταϊρὐ παν παρρομθᾶ. ϑρθαϊεῃρ οὗ ὑΠ6 βδχηθ ῬΡ6806 

Ῥουοβύποηθθ, «πάνοὶ. ὅ98, βαγ8 εἰρήνης ἐτύχετε ὁποίας τινὸς 

ἐβούλεσθε, ἃ5 1ὲ {16 Αἰμθηΐδηβ πᾶ ἀϊοναὐοα ἰουγηβ ἴο ὑμὶν ἴο68. 

οὅ. τὰς ἡμετ. ἀποικίας---ΤιΘΙΏΠ08, ΠΉΘΤΟΒ ἃ ΒΟΥΤΟΒ ΜΘΙῚΘ 

τοὐαϊηθα Ὁ. Αὐμθη8, 

φῦ. οὕτως ἀγαπητῶς---πο ἀουθὺ {1Π|6 ΤιΔοοαδουη 18 ὙΟΥΘ 

ὙΘΑΥν οὗ [Π6 ψ8γ, δια ρ]δα ἰοὸ οομοΙαθ ρθδοθ, θβρθοία!]ν οΝ 

οἀνεηίαρθοι 5 ὑ61}}18, 



114 ΜΕΔΈΧΕΔΝΟΒ. ὅμβαρ. ΧΎ ΤΙ. 

28, ἐν Κορίνθῳ --οἴξον ὑπ6 ϑ'ραγίδῃ υἱοίουυ αὖ Οοσομθίδ (8.6. 
894) {π6 γγχὰῦ Ὀθύνγθοη ϑ'ρατία πᾶ {86 81118ἀ ΘΟὨ ΘἀΟΥΔΟΥ͂ ὙγᾺ8 
οαΥνοα ΟἹ ἔου {π6 ταοϑὺ ἴῃ {16 ἰουυϊοΥΎ οὗ Οουηΐῃ. ωδοΠιασιιηυ, 

ἐμ9 ὙΠ. ρουὺ οὗ Οουίηθῃ, νὰ Ὀοίσαγοα ἰο ὑπὸ Τιδοθαδοιμ οι Δ 8 
ὈΥ ἃ Οοὐϊα δ ραγίγ, θη. δὶ. ἰν. 4. 

80. ἐκβαλόντες---τοίουτίηρ ἴο {Π6 ὩᾶγΔ] συ] ίουῪ οὗ Ομπϊᾶοϑ 

σαϊηθᾶ ὈΥ Οὐποη δηᾷ ῬΠΔΥΠΑ δ ΖῸΒ ἴῃ 8.0. 894, ΜΆΘΟΙ. ἀοβύγογοα 
ὑμ6 ϑρδυύδῃ ΒΌΡΥΘΙΏΔΟΥ οὖ 868. 

ΟΗΛΔΡΤΕΗ ΧΎΤΙΠ, 

ΠΉοθ6 8716 6 ἄθοαβ οἵ γοῦν ἴδῃ θΥ8. ΤΟΥ 0811 ΟἹ γοῖϊ, 
ὑποὶν βοηβ, ο ὑχοδα ἴῃ ὑμοῖν βύθῃϑ. 

1. τὰ μὲν δή---ἴΠπ686 {Π0η ἃτ0 086 ἀθοᾶβ᾽. Τῇ βθῃΐθῃοθ 
οομποϊαᾶοα Υλῦ ἢ ὑνγο ΘΡΡοβιθοη8] οἰαιιβθ8, τὰ μὲν εἰρ. πολλὰ (80. 
ὀντα)...τὰ δὲ ὑπολ. κιτ.λ. 

θ. μεμνημένους... «πάντ᾽ ἄνδρα ---ἰ9 Ῥ]υτᾺ] Βα] θοὐ μεμν. 15 
γοϑοϊγοὰ ᾿ηὐο {μ6 ἀἰδυσ θα ὐνθ βροῦν πάντ᾽ ἄνδρα, ἃ ὁΟμΒΙΓΟ- 

τἰοη ὙΟΥῪ Θουασποι Ὑ1 ἕκαστος. ΝΘ ΠᾶΥΘ {16 58:16 ΘΟμβύσ οὐ] 0 

ἴη Τιοὐΐὰ 1 φιιίδηιιο, 6.5. 80. Η ἰδὲ. ἸΔ. 44, Ἱπογεραηῖ;...ϑινυηυ 

χιυΐβαιιο Παρσίίλιυηυ αἰλὶ8 οὐἱοοίαγί68. 

. ὥσπερ ἐν πολέμῳ ---Ἴκ6 ΞΟ] αἰογθ ΟΣ ΠΟΥ ΩΡ ἐποῖν οοτη- 

ταᾶοα : ὑπὸ γϑϑὺ οὗ 016 βϑῃΐθμοθ 15. τηθύ  ΠΟΥΪΘΆΠΥ ΘΧΡΥΘΒΒΘα 1 

τη ΠΥ ἰθησαδθθ. 

8. μὴ λείπειν τὴν τάξιν-- “ποὺ ἰο ἄθδουτῦ {π09 Ῥοβύ᾽: οἵ. 

Ὄριη. ἄο μ]ιοά. Χἰῦ. 200, τ ]ου 6 ἃ ΘΟ ΡΥ βοη 185. ἄστη οαὖ ὯΘ- 

ἔνϑϑῃ ὑπὸ ἀπο οἵ οἰξίζθηβ πᾷ {π6 ἀπύϊοβ οὗ βοϊάϊουβ, τὴν ὑπὸ 

τῶν προγόνων τάξιν ἐν τῇ πολιτείᾳ παραδεδομένην λείποντας : 80 

ΦοοΙαΐοΒ χοΐαβθθ5 0 ἀθβουῦ 1Π6 ροβὺ ἴῃ ΜΘ. ὑπ6 σοᾶβ Πδνθ 

αἰαιοποᾶ μἰπι, ΡῬΙαῦ. Αροϊ. 28 π, δεινὰ ἂν εἴην εἰργασμένος εἰ... 

τοῦ θεοῦ τάττοντος...λίποιμι τὴν τάξιν. ῆα πᾶνθ 010 βαβδύ. 

λιποταξία, " ἀοδογίίοπ᾽, 1)ογα. Δ]οἱα. ὅθ8: οὗ, λιποταξίου γραφή. 

9. κακῇ---- οοναγάϊοθ᾽: Αθβοῖ. δορί. Ο10, οὐχ ὡς ἄθυμον 

οὐδὲ λήματος κακῇ. κακία δπᾷ κακός 876 τιερα ἴῃ {ΠΠ|6 ΒΆΠ1Θ 5628 : 

Οὐιο, 4 πι, κακίᾳ τινὶ καὶ ἀνανδρίᾳ : ΠΟΙ., 1, ΥἹΔ], 1ὅ8, “ἄκτωρ σε 
κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φήσει. 

τς π  ἐἔα τὸ σοϑο ς α ο π ι ν  ΝΝ ασνδ π, 
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11, λοιπῷ ---ἑαὐαχο᾽, 110. γοχλδϊηἰηρ) 80 τὸ λοιπόν, “ΟΥ̓ [890 

ξαϊατοῖ: ἄλλος οὐ ὑμθ οὐμοῦ παπᾷ δἰτηοδῦ ᾿μγαυ 0] γϑΐουβ ἴο 

Ῥαβὺ ὑΐϊπιθ: 6.8. Ῥότη. Πορί. 461, παρὰ δ᾽ ὑμῖν ἀδεῶς ἃ ἂν λάβῃ 

τις ἔχειν ὑπῆρχε τὸν γοῦν ἄλλον χρόνον, “ἴιλ γΟΌΥ ΟἸΟΥ ὙΠΔΙΘΥΘΙ ἃ 

Ἰάδη Πᾶ5. ὁμοῦ τϑοθὶγοᾶ Π6 τιϑοὦ αὐ απῳ τΤαΐα ἴο ὈΘ ον ρα ἰο 

Κοορ᾽. [αὶ {115 Ῥαβδθᾶρθ, ἴῃ Μ Ποῖ {16 ΒΡΘΆΚΟΙ 18. αἰβουββίηρ ἃ 

ομδηρθ οὗ ἐμ 1Δ5 ἴοῪ τ γα] Ὡρ ῬΟΌΪΙΟ Βουυίθθβ, ὯΘ τηδ]τ08 ἃ 

Ὑβοξουῖοαὶ ὁμαηρθ οὗ οοπδύγποίίοη, πᾶ 1τηϑιοδᾶ οὗ βαγίηρ ἔχειν 

ὑπάρχει, ὑΒγοΟν5. ὕΠπ0 βθῃΐθῃοθ ἰαΐο {μ6 ἱπηρθογΐθοῦ ἴοση. 8 

Πᾶγθ δὴ θχοορύϊοῃ 1 1) 611. Απάγοϊ. 594, τοῦτον δὲ πειράσομαι 

καὶ νῦν καὶ τὸν ἄλλον ἅπαντα ἀμύνεσθαι χρόνον, ΜΏΘΙΘ {86 χιϑδηΐϊῃρ 

ἦβ ῬΙΑΙΏΪΥ “ἴον {π6 ἑαύατθ᾽. 

18, δίκαιός εἰμι.-- δίκαιόν ἐστί μοι, “1 δ1ὰ Ῥουμπᾷ 1 αβύϊοο᾽. 

1ὅ. εἴ τι πάσχοιεν.---“ἴῃ ο850 Δ ΐπρ Βμαρρομϑᾶ ἰο ὑπθηλ᾽, 

8, ψ611-Καονα ΘΟΡΕΘμΐβτη, ταθϑηΐηρ “1ξ ὉΠΟΥ͂ 1611᾽: 5ο ΤΏυο. ἷν. 

88, ὁ ἐφῃρημένος ἀρχειν, εἴ τι ἐκεῖνοι πάσχοιεν : οἵ, Οἷο, Τιιδο. 1. 

48. 104, Αμεχδροχδβ.. απδοχθα λοι γϑ]ομθ ΟἸαζοιηθηδϑ ἰπη 

Ῥαύτίδυη, δὺ φιυυϊὰ οἱ αοοἰἀὐ58εΐ, ααΐουτὶ οἷο, Νοίθ ὑμαῦ 1 βθῃ θη 68 

ΒΌΘΙ 88 ὑ818, τοίουυϊηρ ἴῃ ογαίϊο οὐϊίιια ἴο Ῥαϑὺ {ΐπη6, εἰ αῦ [9 

ορίαϊῖυθ οἴϊθῃι τορυθϑθηΐθ ἤν ὙΠ ὑπ6 8ιδ)ιιμποίίυς ἴῃ ογαίϊο 

ἀϊγοοία. ἸΏὰΒ ἴῃ ΒΡ 5}, ἃθ. ΧΙ Μ11 σο’ ῬΘΟΟΙΏΘΒ “6 βαϊᾶ 186 

ιυοιιϊᾶ σο᾽, 80 ἴμ6 οοτητηδηᾷᾶ “Ὁ δ ΐησ Βάρρθῃ (1. 6. 588] 

ΠαΡΡθῃ), ἅἄο 850’ ὈΘΟΟΙΊΘΒ (Ὧ6 ἰοϊᾶ α8 ἴο ἄο 8ο 1ὲ διηγύμίηρ 

παρροιοά᾽. 

17. λαβόντες δύναμιν ---1 {86 ρόνοῦ ψογθ ργϑηῃὐθᾶ᾽. 

18. ἀκούειν ἐκ. ἃ ἄν--ἰμ6. 5ὑυ 1] τϑραϊαν οοηδίγ. τα 

ψοΥὉ5 οὗ μοαιΐηρ, 806. οἵ ἐπίηᾳ ποαγὰ δᾶ θθῃ. οὗ ρογβϑον υ 

εὐἸιοηι ἰς ἴα Βρατᾶ : Ηομ, Οἄ. χἰὶϊ. 889, ταῦτα δ᾽ ἐγὼν ἤκουσα 

Καλυψοῦς ηὐκόμοιο. 

ΟΗΛΔΡΤΕΙΝ ΧΙΧΣ, 

Οουταρα δᾶ νἱγύαθ 16 {μ6 ΟὨ]Υ ὑχὰθ δια Ἰαβύϊηρ ΡοΟβ568- 

ΒΙΟΏΒ. 

0, ἀβίωτον εἶναι---“116 ἰ5 ποῦ πουί 1ἰνίηρ᾽: 50 Τόσο. 920 8, 

ἃς ἀβ. ζὴν κεκτημένῳ : 8180 αἰ βίος, Ῥομα, λοϊά. θ57, ἀ8. ᾧετ᾽ 

ἔσεσθαι τὸν βίον αὑτῷ. 
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110 ΜΕΔΝΕΧΕΔΟδ. Ομλνρ, ΧΙΧΣ, 

8. τελευτήσαντι---αἴἴοΣ 8. ἀθαι}ι᾿, δα Δοά ἴῃ Θχρδηδίϊοι 

οὗ ὑπὸ γῆς. 

9. ἐάν τι καὶ ἀλλο---ἴου {115 ἸαἸογηαὐϊο τπ186 οὗ καί οἵ, Μαᾶν. 

8 228. 

10. μετ᾽ ἀρετῆς---ἸὩ ΔῊ] 1058, ΓἸΙΩΔΏΪΥ οουταρθ᾽; ὑαΐ 11, 18 

ἐγἰχύαθ᾽ 1 βϑηθῖδ), 

ἰν. τούτου λειπόμενα---“[ΑἸ]ΠἸπρ ἴῃ {Π18᾽, 56, ὑπ ἀιίψ οΥ 

ΤΩΔΏΪΥ ὈΥΔΎΘΙΥ : ὑπ6 πϑαΐοῦ Ῥγοποῦπ οΟἴθη {μ8 ὕδῖτο5 ὕΠ6 Ὁ]8Δ06 

οὗ δ αὐδίγαου ποῦη οὗ ἀἰεογθηῦ ρομᾶου. ΕῸΪ ἃ ΒἰΠ}}18 7 186 οὗ 

[6 χ6]. 8660 ποίθ οἡ 18, 4. 

18. πανουργία --᾿ ΚΗΔΥΘΥΥ͂, Τα Βοα γ᾽: Οἷο. 46 Οὔ. 1, 19, 

βοϊογιίϊα φιιαθ 68ὲ γοηιοίῳ ὦ {ιιϑιϊζϊα, οαἰλ αὐ αϑ γοΐζι8 ηιιαην 

βαρϊογιία οεὲ αρροϊϊαπᾶα. “Μοτα ἰμἰθΠ]θοῦ᾽, ΒΕ Υ5 σα] 1ὰ5 ἨδΥ0, 

Εἰ α5 Βατᾶ-Πποαι θᾶ δᾶ 88 μοαχὺ- Βαυἀθηϊηρ᾽ ἃ5 ΤΔΘΥΘ Β6η86; δηᾶ 

{πο απίοη οὗ {86 ὑνο, ψΏθη ἀποοηίτο!]θα Ὁ [86 ΘΟΠΒΟΙΘΙΟΘ, 

δρᾶ πἰποαὶ {μ6 βοϊθπίηρ, ραν γίηρ ᾿Παθποθ5. οἵ {Π16 ΤΩΟΤΔ] 

αἰοούίομβ, 15 811 ἐπαὺ 15 τϑααϊβὶύθ ὕο ρχοᾶποθ {86 δ) 01108] ἰᾷθα] 

οἵ οὐὐ παΐασθ᾽ (Οιιο8668 αἱ ΤΥι}). 

19. διὰ παντὸς πᾶσαν πάντως---ἰΠ6 γοϊθτα θᾶ ἔουτηθ οὗ 

πᾶς οἶνοα ἃ ἄθοΡ Θῃρμδ 515 ἴο {1118 ἱτηραββίοηθᾶ ἃρρϑβϑὶ. 80 1ηΐν, 

21.29, πᾶσαν πάντων παρὰ πάντα τὸν χρόνον. 

20. μάλιστα μέν-- ἴῃ ὑπ6 ἢγδὺ ῬΙδοθ᾽, “1 Ῥοββίθ]6᾽, οὗἨ {π6 

δοϑὶ οοὶμ86; εἰ ὃὲ μή ρἶνοθ {π6 πεαὺ δ68ὲ : 1611. Μοίὰ. ὅθ4, 

μάλιστα μὲν θάνατος, εἰ δὲ μὴ, πάντα τὰ ὄντα ἀφέλεσθαι, “10 

Ῥθδὺ ῬΘΠΔΙΥ ἴον ΒΌ0 ἢ ἃ ταδ 15 ἀθαίμ, {116 ποχὺ Ὀοδὺ ὑμ6 ἴον- 

ζοϊναχα οὗ 411 15 Ῥυό ρου. 

24. παρασκευάσαισθε-- 10}. Τα. ῬαΥΟΙΡ]6 : ΤΊαΟ. τ. 8, 

τέχνῃ δὲ παρεσκευάζετο ἐπιθησόμενος, “6 τηϑᾶθ 815 ἀϊβροβι ὁ 

ἰο αὐΐδοῖκ {π6 ἴοθ Ὁ. βὐγαίαδρθιι ᾽. παρασκευάζομαι ΜΘΥΥ ΘΟΙη- 

ΤΩ} ]Υ ἰᾶκαθ ἐαὐ. Ῥαγίϊοῖρ. 10 ὡς ; 8180 τοῦ, 1 οὐ ψιὐποαῦ 

ὥστε; δια Ῥγθροβιθίομαι οομδβίνιοοῃ 8 ἐπί, ὡς ἐπί, οἷο. 

2ὅ. καταχρησόμενοι---ἰ ἴο 180 Ρ᾿ ΟΥ̓“ Ταΐδαδθ᾽; 16 Τιαῦ, 

αὐδιιίογ, 

96. οἱομένῳ τὶ εἶναι---" ἐμἰηἸκίη ας ΗἰτηΒ0 1} ἴο Ὀ6 δοτῃθυμαῦ᾽. 

Πη6. [Ο]ονίπρ ἰβ ἕτοιι Πρ ὐυοο Β ποίθ οἱ (]. . θ, τῶν 

δοκούντων εἶναι τι, “ ἐΐιο86 τὐΐιο αγὸ ἰοοϊιοὦ τι} ἴ0 αϑ ατιἰ πον ϊ68᾽, 

σω ἱολ αν “««ὃ. (Ὁ 
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ΔΌΤΕΝ. 117 

ΠῚ 6 ΟΧΡΥΘαβίοη 18 Βοιηθυϊ 68 868 ἴῃ ἃ ἀθργοοίὕΟΥΎ ΜΑΥ͂ 88 ἴῃ 

ῬΙαύ. 4ροϊ. 41 π, ἐὰν δοκῶσί τι εἷναι μηδὲν ὄντες: Επι ἃ, 808 Ο, 

τῶν σεμνῶν δὴ καὶ δοκούντων τι εἶναι οὐδὲν ὑμῖν μέλει : ΘΟΙΏΡ. 6]. 

υἱ. 8, εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναι τι μηδὲν ὦν. ΤῊΘ Θοχδοῦ Βῃδᾶθ οὗ 

ταθδηΐηρσ ΜΟΙ 10 ὈΘΔΥΒ τησδῦ ΔΙ Β. Ὁ6 ἀοίουτηϊθᾶ Ὁν {86 

οοπξοχι᾽, Ησοῖο ἰὐ ἴθ ἀοργθοίϊδίουυ οἵ ὑποθθ ὙΠῸ ῥυῖάθ ὑπ6πὶ- 

ΒΟΙΥ 65 ΟἹ ἃ ΒΟΠΟΥΆΡ]6 ἤδῆιθ Μἰποὰΐ γταουὶὺ οὔ ὑπ ΟὟ. τις 18 

τιβοᾶ ἴῃ {16 βθτηθ ψ8γ, 6.5. Εαν, ΕἸ. 939, ηὔχεις τις εἶναι: 80 ἴῃ 

Τιαῦ. αἰϊφιιῖα, αἰϊᾳιϊά: Οἷο, ααὦ Α{1. δ, 1δ, ωὐ πιὸ υοἰὶς ἐ886 

αἰΐφιιοηι: ΤΥ. ἱ. 74, 8ὲ υἷϑ 6886 αἰϊαιϊά, 

Ο7, τιμ. μὴ δι’ ἑαυτόν---οἴ, Τὰν. Ὑ1}}. 74---τὸ 

ἐθ6 οοηϑβογὶ ἴαϊσ ἐιογιΉηϊ, 

Ῥογιίϊοο, ποϊιιογΐηι 85 τἰὐ τἰ]υϊ ἴρ86 Κεύαγαο 

Ἰαιιϊδ αρα8. πηυϊδογιην 68ὲ αἰϊογιηι ἱγιοιιηι δ. γ6 γαπιαθ. 

28. εἶναι...τιμάς---ἰ μα ὑμογο Βμου] 06 μομουτβ᾽: ὑπὸ τ οΥ 5 

εἶναι τιμὰς “γονέων ([Π6 Θχἰδύθηοθ οὗ ΠΟΠΟΙΙΓΒ) ΤΟΥΤᾺ [86 Βαθ]θοῦ οὗ 

[π6 βϑῃύθῃοοθ, καλὸς θησ. (86. ἐστί) Ὀοΐηρσ ὑΠ6 Ῥγοαϊοδίθ, 8[8]]- 

Ῥασμι ΘοΙραχο5 Εἰαγ. Δ͵|64, 14, τί δέ μοι ζῆν ἔτι κέρδος ; “μαῦ 

δίῃ 18 ἕαχίμου 119 ὅο τι θ3᾽ ΤΙΟΘΙΒ ΠΏ ΘΟΘΒΒΔΥΠΥ αἰἰογϑα καλὸς θησ. 

Ἰηΐο {π6 δοοιθαίίνθ, ταδκίηρ ὑπ6 ΜΏΟ]6 ἃ βθῃΐθῃοθ ἴῃ ογαίϊο 

οὐϊίχιια ἀοροπαοπὺ Ομ {16 Β61186 ΒΡ ]θἃ ἔγογῃ γνόντας. 

80, καὶ χρ. καὶ τιμ.---ὸ ΒΕ Εὐ{1|61)...ΟΥ, αἸ5] πού  ]Υ: 

ἔμο ασθοῖκ ἰάϊοια δια ρῃδβῖΖθϑ 6116 ἴαοὺ ὑπαῦ δούδι ΔΥΘ αἰβογθαϊίθ!6, 

μυύ τιιϊπουῦ ἱπυριγίασ ὑμαῦ θοῦ μάρρθῃ ἰορθίμθσ : 80 τε...καί 

ἰαῦν, 1. 82, δᾶ οἴΐθῃ. 

82, ἀπορίᾳ---“ἔγοτι ἸΔοὶς᾽; ἄα᾽. οἵ ὑπθ ἐπϑιγιιπιογτιίαϊ, σαλι86. 

ἰδίων αὑτοῦ, “οὗ ομθ᾿5 οὐπ᾽: Τῇ. 1, 12, ἴδιος αὐτῶν προφήτη5, 

ἐᾷ ῬΙορμοὺ οὗ {ποὺ οὐ. ἴδιος ἴῃ οἷαββῖοδὶ αὐθοὶς 18. ΔΙ 85 

ΟΡΡοβϑᾶ ἴῃ β6η86 θἰῦμοσ ἰο ἀλλότριος (α5. Ἠ616) οὐ ἴο κοινός ; ἴῃ 

Ἰάΐου Οσθοκ 16 βοηυθθίμηθβ 15 ΤΩΘΙΕΙΥ δαπλναϊθαῦ ἰο ϑιι8. ΕῸΓ 

οοπϑίχαοίίοι οὗ ρ6ῃ. οὗ [Π6 ῬΘΙΒΟΏΒ] ῬυΌ ποῦ ἴῃ δΔΡΡοβιθίοῃ ἰο ἃ 

Ῥοϑβθββίνθ Ῥσοποῦῃ 866 Μαάν. ὃ 07. ΠῚ16 β81ὴ6 οοῃβίγαοίϊοι 15 

ΘΟΙΏΤΊΟΙ ἴῃ Πιδέΐα πὶ πιδιιδ, ἐπι8 οο., οἵ, Οἵο, ἄ6 ΟΠ. ἱ. 88. 1190, 

α βιιαηι οἰϊιιδηιιο πιαϊι αηι, “ὕο ΘΟ ΟΠΘ᾽Β ΟΥ̓ παύυτχθ᾽. 

88, ἐὰν. . ἐπιτηδεύσητε---ἐάν, ὅταν οἷο. ΜΠ 8ΟΥ. ΒΆΠ7]. τε δὲ 

ΜΠ βοοομᾶ ἔαύατα ἰῃ Τιδ]η. 

ἐν. φίλοι παρὰ φίλους --ΤΙοογ5 ΘΟΙΏΡΑΙΘ5. ΠΟΘ. 740 τ, ἐκ- 

πομπὴ ἀποικιῶν φίλη γιγνομένη παρὰ φίλων: ἐν. 91 Ὁ, τὸν 

βουλόμενον ἐρανίζειν φίλον παρὰ φίλοις : ἴογ οὗμοχ ἱμπϑίθμοθβ οἵ 

Ἰαχίαροπίνίοῃ 506 ΒΘ κου Β μοί. 



118 ΜΕΔΝΕΧΕΔΝῦδ, ὅμλν. ΧΧ, 

84, ἡ προσήκουσα μοῖρα---ἰ 6 ΒΔΤΩΘ ΡΏΓΆΒΘ 18 πιϑοᾶ Ρηαοά. 

118 π, διὰ 1,699. 908 πὶ “ἴῃ. Ὀοὺῃ ῬαΒθδρΟΒ ἰῦ τηθαῃ ὑπ6 “ἀπ9 

Ῥουύϊομ᾽ οὐ ατυαγὦ ὉΥ ΜΪΘἢ ΒΟῸ18. ἃγθ δϑϑὶσηϑᾶ ἐμοῖς αὐ ΠΔ]- 

ἑαξίοι αἴνον ἄθαϊῃ. ΤῊ βδπιθ τηθϑηΐηρ τατιϑὺ 6 ρίνθῃ ὨΘΙΘ; 

ἐπουρὰ Ὀοΐμ βία]! ραῦπι μα ΒΘΙΚΟΥ ΤΟ]]ΟῪ ΤΙΟΘΙΒ ἴῃ Υϑμαθυϊησ 

1ξ ηιογιϊθ οἱγοιμηϊοοσιυίίο, "ἢ ῬΘΙΙΡΏΓΑΒ18 ἴον ἀθα ᾽. 

86. εὐμένως--- “111 αἶγα γοῦ κί ηα]γ πΘ]θοταθ᾽: 80 Οὐ ὅά4σ, 

οἱ ἐν “Αἰδου νόμοι οὐκ εὐμ. σε ὑποδέξονται. εὐμενής 18 ΘΒ ΡΘΟΙΔΙΠ]Υ͂ 

αϑοᾷ οἵ {πὸ ἤγουν οὗ ἀϊνίηθ δ ΒΡ υτηδ ῬΟΥΘΓΒ. 

ΟΗΑΡΤΕΙΒ ΧΧ. 

1)00 ποῖ ΒΟΙΤΟῪ ΟΥ̓́Σ ΤΌ 0ἢ : Ραῦ Ὅ6 Βίχομρ δῃᾷ ὑγχὰθ. ΤῺΘ 

Οἱ Μ11 06 ὑσταθ ἴο γοα. 

8. μὴ ξυνοδύρεσθαι--ἀορθηᾶθηΐ οἢ χρή, 88 5 ΒῃονΤη ὍΥ ἐμ 

οομίθχί. 

14. ἢ μὴ ἡμ. εἶναι---“ οἰ Ποῦ ὑπαῦ ὑΠΟΥ ἃ΄6 πού ὑΥᾺ]7 ΟἿ 

- φῬαγοηὐβ᾽: ἡμέτεροι ποτα. ὈθοΘΒ80 10 ὈΘΙΟΏΘΒ ἴο [86 Βαρ]θοῦ οὗ {86 

Βθηΐθῃοθ. 

ἐν. ἢ ἡμῶν---οΥὐ ὑπαῦ ὁ 816 Ὀ6]10 ὈΥ {1080 ὙΠῸ ῬΥδῖ56 

τ8᾽: Πορ. 891 ν, οἷα νῦν καταψεύδονται αὐτῶν, οὗ [86 ἴδ]56 

Ἰοσοηᾶβ διροιὺ ΠοΥΟΘ5 ἃμᾶ ἀθηίροάβ, 

10. χρὴ δὲ οὐδέτερα---8ο. γίγνεσθαι: [μ9 Ἰῃ βΏ 0109 18 οὔθῃ 

ἐμὰ5 βαρ! θα ἔγουῃ ὑπ οοῃίοχὺ : οι. 1]. χυΐϊ. 721, τίπτε μάχης 

ἀποπαύεαι ; οὐδέ τί σε χρή, " ΜὮΣ ἀοδὺ ὑμοὰ οΘ6886 ἔξοχα Ὀδ0{16 ἢ ̓8 

ποῦ τἱρὐ ([ο οΘα86)᾽. 

16. ἔργῳ---ἰο "6 ὑφῖκθῃ Μ 10} ἐπαιν. εἶναι. ἔργῳ 18 ΟρροΒβθᾶ ἴῃ 

Β6Ώ88 ἴο λόγῳ ; 676 10 5 οοῃὐγαβίοα Ὑ10}χ {116 γΘΥΌΔ] Θυ]ορΊΘ5 οὗ 

{16 ΟΥδίου β. 

ἰδ. φαινομένους--- ἢ ὄντας: ποία [89 ἀἰδύϊποίίομ Ῥθύθθα 

φαίνομαι εἷναι, 1 ΔΡΡΘΩΥ ἴο δ6, δῃμ! φαίνομαι ὦν, 1 ΔΡΡΘΑΙ δεοΐηᾳ, 

1.6.1 πιαγυϊ[οϑἐϊμ ατὰ. ΤῊΘ ϑιμρμδύϊο οδάθηοθ οὗ [η6 [Ὁ] ον ηρ, 

πογᾶϑ 15 ἐο 6 ὀρβουυϑᾶ, αμᾶ {86 ἀοα]6 Ἰαχἰδ-ροβι ΐοῃ τῷ ὄντι... 

ὄντας---ἄνδρας ἀνδρῶν : οἵ, Βαργ. 19. 88, φίλοι παρὰ φίλους. ΤΙΟΘΙΒ 

οἶοϑ Πόσα. 960 ν, καινοτομίας ἀλλήλοις ἐμποιούντων ξένων ξένοι: : 
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᾿ δοΐηᾳ, 
Ποσνησ 
ὄντι... 
ΤΙΟΘΥΒ 
ξένοι: 

ΝΟΤ δ. 119 

Ροϊιιϊε. 808 σ, μεγίστους δὲ ὄντας μιμητὰς καὶ γόητας μεγίστους 

γίγνεσθαι τῶν σοφιστῶν σοφιστάς. Οὐμον ἱμδίθμοοθ Δ ὉΘ 

ἴουμᾶ ἴῃ ΒΘΚΚΟΥ 5 οὔθ. 

18, τὸ μηδὲν ἄγαν ---ὑ116 (γ}611- τ βου) Νοιπΐηρ ἰοο 

γπιιο]ι". Τὰ ἐμ15 βϑῃίθμοο τὸ μ. ἄγ. 15 ὑπ6 5 ]θοῦ, πάλ. λεγ. ὈΘΙΠρ' 

φχϑάϊοαίθ ἰῃ ἀρροβίθίοη ὑμουθ. Νοίθ [16 α86 οὗ ὑδθ ργθϑθῃῦ 

λεγόμενον διὰ λέγεσθαι οὐ ἃ Ομ 6) 8αμἴη : 80 ἔνθα. τὸ λεγό- 

μενον, υϑϑᾶ δάνθυ θα} ν, αϑ {16 βαμψίηᾳ! 9068. 

δ. μηδὲν ἄγαν---ῬγοΒ  Οἰ[ἶνθ; Τὺ. π6 φιιϊὰ πϊηιϊϑ. ΤῊΪ8 

Βα ΙΩΒ 18 ΘΟ ΠΠΟὨ]Υ αἰεὶ αὐοα ἰο ΟἸΊ]οπ οὗ Ἰμδοθαδθχηοῃ. ΤῊΘ 

[ΟΠ] ον ΐηρ 15. {86 δοοουηῦ ρίνθηῃ ὈΥ ῬΙαΐο, Ῥγοίαρ. 848 Β: οὗτοι 

(086 ϑϑνθῃ ϑ886685) καὶ κοινῇ ξυνελθόντες ἀπαρχὴν τῆς σοφίας 

ἀνέθεσαν τῷ ᾿Απόλλωνι εἰς τὸν νεὼν τὸν ἐν Δελφοῖς, γράψαντες 

ταῦτα ἃ δὴ πάντες ὑμνοῦσι, γνῶθι σαυτὸν καὶ μηδὲν ἄγαν. 5366 

ΘἰαΠΡασχα 5 δᾶ ΥαγὑΘ᾽ 8 πούθβ οα ὑμ6 ραδβᾶβθ. ϑ ἢ. Βα ]ΠΡ85 

616 ομαγαοίοσιϑοϊο οἵ {π6 ροοὺβ δηᾷ ΡΒ] ΒορμουΒ οὗἨ {πὸ βι χίῃ 

ΘΘμΟΣΥ Β.6. ΕῸΙ ὑπ6 βδθυθη ϑαβθθθ σοῦ ρᾶϊ6 ατοίθ᾽β Ηδίον οἵ 

ἄγοοοο, ΘὮ. 88, ». 806. Αποϊθηὺ Δα οΥ 168 ὙΑΥΥ ΘΟΠΒΙΔΘΥΘΌΙΪΥ 88 

ἰο {π6 δα ϊμουβμὶρ οἵ [86 νϑυῖουβ τηδχίτηΒ δβου θα ὑο ὑ]ιθπι, ἃπᾶ 

δυύθῃ 88 ἰο ὑποὶν παι θου δια {61} ΠΔΙΏΘΒ, 

͵ 
19. ὅτῳ γὰρ ἀνδρί---ἰ(Π]58. Ῥαβθᾶρθ 15. ὑγαπβαὐθᾶ αὖ Ἰοησίῃ 

Ὅν Οἴοθτο, 180. ν. 12. 86. 

ἰδ. εἰς εἁυτὸν ἀνήρτηται---ἀθρομ οἡ Ὠἰγηβο] Σ᾽: Οἷο. εὖ 

86 αρία ϑιμιὶ: οἵ, Ὥϑια. αϊδ8. ἴ6ᾳ. 840, ἀναρτωμένους ἐλπίσιν ἐξ 

ἐλπίδων, “ἀδρομάϊηρ οὰ ΟΏ8 ΠΟΡΘ ἴδοι δι ύΠοΥ. 

21. αἰωρεῖται---“Πδηρ ἴῃ ΒΌΒΡΘΩΒΘ, ψᾶγου): ΤἜτιο, νἹ], Τ7, 

ἐν τῷ αὐτῷ κινδύνῳ αἰωροῦμαι. Οἰόθγο ὑΠι8 ΥΟ Πἄθυ5 [86 ΡᾶΒβ8668 : 

γιδ5 ϑιιϑρθηϑώ αἰϊογιην αὐ ὕοπο σαϑὶν αὐ Θογίγα)ὶο ῬΡοη 6) ὁ 

αἰζογῖι8 ουθηΐιυν οὐ 6ΥὙαΥ6 σοφιιγυΐι}", 

99, καὶ τὰ ἐκείνου---ποτη. ἰο ἠνάγκασται. ἐκεῖνος, “ὑπαῦ 

οὐμοχ᾽, 15 [π6 (Θαρροβθᾶ) τηδῃ ΝΟ 18. ἱοαῦ ᾿Δᾷθρθμάθηοθ. 

98, ἄριστα παρεσκ.---Οἷο. πο ορίΐπι6 υἱυθπαϊ γαϊὶο ΘΟΉν- 

ρῬαγαία 68ϊ.. ΤῺ τηϑ 88 τηϊη θα ῬΟΒΒΘΒΒ6Β {6 ἔουν οαγάϊηλ] 

νἰτίαοθ, τἰσὐθοιβηθθβ οὗ 11{8 (τ [.β0106), θα ρου 06, ΘΟΌγΘξθΘ, 

δα ῥυπᾶάθῃοθ. 

8ὅ. εἴ τις ἔστι--50 Ἰβοογ, Εναφ. 189, εἴ τις ἔστιν αἴσθησις 

τοῖς τετελευτηκόσι περὶ τῶν ἐνθάδε γιγνομένων : οἵ, ΡΙαύ. Το. 

9274, διεξελθεῖν, ὡς ἄρα αἱ τῶν τελ. ψυχαὶ δύναμιν ἔχουσί τινα 

α. Ρ,ι 
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190 ΜΕΝΕΧΕΔΟ, αμλΡρ, ΧΧΊΙ. 

τελευτήσασαι, ἣ τῶν κατ᾽ ἀνθρώπων πραγμάτων ἐπιμελοῦνται. 

Αὐἱδίοι!θ Εε]. 1. 10 (11). ὅ, αὐριθϑ ὑπαῦ δὴν Καομ]θᾶρθ ΜΘ 

[Π6 ἀορρᾷ τηδὺ μᾶνθ οὗ ὑμίπο8 οα θα τηπβῦ τᾶ κθ Ὀαὺ ἃ {6609 

᾿γη ΡΥ ΒΒΙ 0, ποὺ βίσοῃρ Θῃοιρ αὖ ΔΩΥ ταΐθ ἰο αῇοοῦ ἐποὶν Βδρ- 

Ῥὶη688. 

τε τος οι φάμῳ, πφτς. «ρων μαμκτο, ὃ, χων υδανημῷ θα ὃ 

τον πάσαν 

τα ολαςτ τιν εν τη. οττοόβρο, ἀνανστιο" 
86. οὕτως---“ἴῃ {π|8 ψαγ᾽: ὈΥ ὑππ8. δοὐϊηρ, οχρ] αἰ μθᾶ ὈΥῪ 

110 Ῥαγ οὶ ρ]05. τ μοι ἴΉ]]1ονν: Οο79. 478 σ, ἄρ᾽ οὖν οὕτως ἂν... 

εὐδαιμονέστατος ἄνθρωπος εἴη, ἱατρευόμενυς ; ἀχάριστοι, “αῃ- 

ῬΙοαβίπρ᾽, ΟΡΡ. ἴο μάλιστ᾽ ἂν χαρίζοιντο. 

᾿ 

89, τὰ ἡμέτερα. .-- τ Πα ΘΟΠΟΟΙΠΒ ι18᾽, ΔΙτηοβὺ Ξε ἡμεῖς, Ῥαΐ 

1655 αἰτθού. ΤῊ6 ἴο]ονίπρ ουᾶ8. υϑϊ πη τπ8. οὗ ἃ ῬαΒθδρῸ ἴῃ 

Ῥου ο165᾽ Βρθθοῖ, δ ἀνθββοᾶ ἰο {Π6 ραγθηΐβ οὗ {Π6 β]αΐῃ, ΤΟ. 11. 

44, τὸ δ᾽ εὐτυχὲς, οἱ ἂν τῆς εὐπρεπεστάτης λάχωσιν, ὥσπερ οἵδε 

μὲν νῦν τελεντῆς ὑμεῖς δὲ λύπης. 

42. ἐνταῦθα τρέποντες---Οαογρ. 494 π, ἄγω ἐνταῦθα : 80 ἵνα, 

ἐκεῖ οἷο. 18 οἴϊϑῃ υβρᾶ νὰ γο 8 ἱπυρ] Υἱηρ' ἀἸ ΓΘού]Ο ἢ. ΟΥ̓ ΤΟ ΟΗ, 

π8ὺ 88. ψ Β8Υ ο ἴον {]|676, ἰο ΘΟΉ16 ἢΕΥΕ, 1ηβὑρδᾷ οὗὨ ἐ]υ 116 

διηᾷ πὶ}, 

40. παρακελευοίμεθ᾽ ἄν---“πγὸ ψο]ἃ τηᾶ κα {818 ΔΡΡΟΔΙ᾿: 

{π6 ορῥαὐίγα ὑπ τιϑϑἃ 18. δἰτηοδῦ ϑαιίνα!θηῦ ἰο {[η6 {αύαγα 1η- 

ἃἰοαίίνο, Ὀαὺ 1655 βίτοηρσ δηῃᾷᾶ αἰγθοῦ. Τη6 ΒΡΘΘΚΟΥΒ βγϑὺ ρυΐ 

βουνγατᾶ ἐμοῖς τοαυθοὺ τα ἢ τιοἀθταίοη : ἃπα ὑμθὰ δὰᾶ {μπαῦ 

{ΠΥ ΚηΟΥ ὑμαὺ ὑπο Οὐ Μ11 ἄο μον Ῥασγῦ, θύθῃ ψϊμουύ σοχᾶβ οἵ 

{Π|6 178. 
ΒΓΔ θαῦχτα, ἰ ἢ Βοη6 τηδησβουϊρῦ δα μουν, τϑϑᾶβ {πο 

τπαροχῖ, ἰη. παρεκελευόμεθ᾽ ἄν, "6 Βμου]ᾶ τ κ6 (110. αγθ 66 

τη κίηρ) ὑμῖθ. ἀρΡΡϑαὶ", 1.6. 1 10. σγϑυθ πϑοθββαχυ, Ὀαὺ {815 15 πού 

16 οδ886. 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΧΧΙ, 

ΤῊ οἷἐγ ἴα ἐπ6 ἰσὰθ ρυδιάϊαῃ οὗἨ ἔμο86 ΜΏΟ 816 161 8] 016. 

(Ομ οΙ αβίοη οἵ [Ππ0 ΒΡΘΘΟΙ. ΐ 

4, τῶν μὲν. «τῶν 8έ--ἰπ6 ΟὨΠάνοι γ( [Π6 φῬδιθηΐθ, δέομαι 

ΒΟΥΘ [868 ρθη. οὗ [Π6 ρϑυβοῦ δηᾶ ἴηι τε γα Ὀθ8 οΓ ψοῖν ἴο ἃο 

{18᾽ : ἴοῪ οὔμου οοῃδίυν, 566 ἀϊού, 

»ν-.---- -οὄς 

δ Δὸε σὲ «4 

πο νι τ ϑυ ϑυυ δεν ΄σ΄σ'ἝόαἭοι «ἃ. ῥκὺ. ψα 
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8, ἴστε πον--γ9 Κηον, 1 ἀοιδὺ ποὐ᾿, ποὺ (Ξεϑιιγεῖψ, 1 

φγοϑιηιθ, Θὐ6.) 18, “ΜᾺ Δύθο αὐρδηΐον, πθθἃ ἱῃ ταδύθου οἱὨ Ο061- 

ἰαϊπίγ, ὑο ἰηθπιαύθ ὑμαύ, Ὀθίουθ {1:60 ΒΡΘΆΚΘΥ Ῥτγοοθθᾶβ τὶν ὨΪ8 

αὐσαμιθηῦ, μ6 Ὑγαὶ 8 ΤῸΥ {πὸ ἈθᾶσοῚ ἰο αὐῆσια ὑπ0 ροϊηῦ, ΟΥ 6081] 1 

ἰο τἱπᾶ᾽, Μεᾶνρ, ὃ 272. 
ΤῊ 6 ΒΡΘΘΟΙ οοποϊαᾶο5. {πὸ ὑποὺ οὐὁὨ Ῥουῖο]68, ὉΥ Ῥχγουλβίηρ 

ἐπαῦ {π6 δα] ἄγοι ΜΠ Ὀ6 οαγοᾶ ἴον ὈΥ {16 βία (1 π9, 11, 46), 

ΠῊΘ πΒιυι)]θοῦ 15 βονονον ἀνθ ]ῦ ΠΡΟΠ ΠΟΘ δὺ ΘΎΘαΙΟΣ Ιοησία ἀμ 

γιο6 ἴῃ ἀοία]]. 

ἐδ. νόμους θεμένη.---ἰ1ι6 γηϊᾷ,. 5 αβοᾶ οὗἨ {80 βίαΐθ, ΟΥ̓́ΡΘΟΡΙΘ 

ὙΠῸ οπδοῦ οΟΥὐὁἨΘ Ρα88 ἰδ 5 [01 ἐ]ιοῖν οὐῦλν φουθγ ἨΔ ΐ, {86 δοῦ. 18 

τπιϑοᾶ οὗ δὰ δῦβοϊαὐθ σΟΥΘΥΠΟΥ ὙΠῸ ἱπ ΡΟΒΘΒ ἸΔῪΒ ΟἹ ΗΒ ΒΕ Ὀ]Θοἴβ, 

ΟΥ̓ (ΥΘΥΥ͂ τα. ἴῃ {Π6 ογαΐουΒ) οὗ 890 τηαϊνᾶσδ] Ἰορ]Β] αὕου ΟΥ̓́ΡΤΟ- 

ῬΟΒΟΥ οἵ ἃ ἸΑῪ. 

9, περί---"ἴη τοϊαύϊοιι ἰο᾽, αὶ νόμ. θεμένη. 

11. ἀρχῇ --- δὴ. δυπουϊυγ᾽ ; ἃ ΘΟΥΆΤΊΟΙ. [180 οὗ {16 αρϑύχδοὐ 

ἴον {π6 οοποχοίο, ΜΘ 18 παύασγαὶ θη. 086 ΟΠο0 1056} 15. π6 

ἰπΐηρσ ἴο 6 οοπδίθυθὰ σταῦμον ὑμ8ῃ [Ὧ6 δούχδὶ ἱπουμαθηῦ ἴὸῦ 

{π6 ἰΐταθ. ἡ ἀρχήτεδ ΟΥ οἱ ἐν τῇ ἀρχῇ; αἱ ἀρχαίτεοὶ ἐν ταῖς 

ἄρχαις : οἷ, ποθ ΟἹ τὰ τέλη (-- τοὺς ἐν τέλει), Τὰ. ἱν. 16. 

ἰν. ἀρχῇ ἥπερ μεγίστη ἐστίν -- 6 οἰιϊοῦ Ατόποη (ἐπώνυμος) 

ναϑ δηΐγαβίοα ψὶ τ [86 οατθ οὗ {π6 Ῥαγθηΐβ δα ΟΥ̓ΡΏ8Ώ85 οἱἉ Π056 

ΜὯῸ 1611 ἴῃ ταῦ, δὰ πα {86 οἀποαύίοη δμᾶ συγ Δ ΒΕΪΡ οὗ [86 

ΟΠ] άγΘῃ. 

1ὅ. ἐν πατρὸς σχήματι---80 Γιοσ9. 809 Α, ἐν πατρός τε καὶ 

μητρὸς σχήμασι: Ὁ. 918 Β, ἐν μητρὸς καὶ τροφοῦ σχήματι. 

160, ἐπειδὰν εἰς ἀνδρὸς τέλος ἵἴωσιν---οἰΐ Ποῦ “ΜΠΘη ΦΠΘΥ 

το ἢ {π6 ἢπα] ροϊπὺ οὗἩ τηδῃ}8 δϑίαὐθ᾽, ἷ. 6. ΜΉ θη. {ΠΟΥ͂ αὐ ἰαϑῖ 

ϑοδοηλο ταθῃ--ἰῃ ΜΏΐΪΟΝ οᾶ56 ὑμ6 ρθη. 15 8ιδ)θοἰἷυ6 116 τέλος 

σωτηρίας 12. 11 : ΟΥ̓ τέλος ---΄ Ο]8.58, Ῥοβιμοη". Τη6 Ἰαὐύον Υἱθ 

15 βαρρογίοα ὈΥ {16 ῬΏγδΒΒ τελεῖν εἰς, 110. ἰο Ῥαν (0, 1.6. Ὀ6 ταὐοα 

ὙΠ, οὐ ὈΘΙοὴρ ἰο: Ιορ9. 928 Ἑ, εἰς ἄνδρας τελεῖν, “ἴο 6 οἵ 

γλϑιι8. δϑίαΐθ᾽: Ηαί. 1, 81, ἐς “Ἑλληνας τελέουσι. ΤΙΟΘΙΒ Οἰΐ68 

ἔγοπι {π Ερὶποηιΐβ, 992 ν, εἰς πρεσβύτου τέλος ἀφικομένοι5 : ὮΘ 

ΒΟΥΘΥΟΙ Βιιροδδὺβ {π6 ῬγΌρ ον οὗ τθδαϊηρ τελῶσιν. 

17, ἀποπέμπει---ἃ 516} «ΔΆΒΟΟΙ αἰ ΒΟ ̓  ΟΥ ἰγτορι]υν οὗ 6Θ0Ὴ- 

βύγαοίϊοι : [Π6 Βὐυτοῦϊν τοραΐαι οτᾶοσ που Ὀ0 καταστᾶσα... «ἔτι 

τε παισὶν οὖσι, καὶ ἐπειδὰν...«ἀποπέμπουσα, ὅϑοἷλ γΑΥΙΔΙΠΟΏΒ ΔΥῸ 

9---ὦ 



122 ΜΕΝΔΕΝ δ. Ὅμαρ, ΧΧΙ, 

[ὯΡ το ὉΠΟΟΙΏΤΠΟΙ, ΘΒΡΘΟΙΆ]Υ ἴῃ βθηΐθηοθϑ Μἱ ἢ τε, δ οἴΐθη 

βαΐη ἴῃ οὐοοῦ μὰ ρύᾶοθ τροσθ ὑπ ὑΠΘΥ Ιο80 ἰπ σγθιητηδί οι] 
Ῥυθοϊβίοῃ, 

ἐν. πανοπλίᾳ κοσμήσασα---ου αὐξαϊηΐπρ ᾿ΐ5 οἰσ ὐθοη ἢ ὙΘΔΥ 

Δ Αὐμοηίδη γα8 ΘΏτΟ Ιθἃ διμοηρ {86 ἔφηβοι, ἀμ αἰζοι ἃ οθγίαΐῃ 

γΡουϊοᾶ οὐ Ῥυδι μλΐηθν ὑταϊαίηρ βουνθᾶ {111 Ὠ18 ὑνγθη οὶ Ὑθᾶν ἴῃ 

1110 περιπόλοι οὐ ἔγοηύϊου μα ραντίβοι βιιατᾶ, ΒΥ πανοπλία 18 

ἀοηοίοα {πὸ ἔα}1 ἀοίθηβίνο πᾶ οἴθιβῖνθ δαὶ ρυιθηῦ οὗ ἃ τηδὴ δὺ 

ἈΥΤΩΒ; ΒΡΘΟΣ, Βυογᾶ, β.ι161ἃ, μοὶ μιθὺ δηᾶ οογβὶοῦ ; ὅπλα οἰθη 

ὈΘΔΥΒ 110 βᾶχη6 τηϑδϊηρ. 

18, ἐνδεικνυμένη... .διδοῦσα--- ὈΥ ὑμ15. μἰν οὗἨ {π6ὶγ Τα ΠΘΥθ᾽ 
ΑΥῚΒ αἰβρ]αγίηρς μα ΟἉΠΠηρς ἰο ὑμϑῖγ ΤΠΘΠΊΟΣΥ ὑμοὶν ἔα  ΠΘΥΒ᾽ 

νἰγίαοθ᾽. [Ἃἢ {86 ποχῦ οἰαῖιβθ διδοῦσα ὈΥ ἃ οδησα οἱ ΘοΟμϑίυ, 18 
[ΟἹ]οννοᾶ Ὀγ ὑπ 1ηΐ, Ξε “σγτϑηὐϊηρ, ρου ὑϊηρ ὑμθπλ᾽, 

20. οἰωνοῦ χάριν---“ἴον {Π6 Βα1κ6 οὗ ροοᾶ οτηθῃ᾽ : οἰωνός, 110. 
Ο;6 οἵ {π6 Ἰαγροι οἱχᾶβ, ἔγοσα ὑπ Πσηῦ ΟΥ ΟΥΥ οὗ ΜΏΪΟΙ. ΟΥΘΗΒ 

Μ γ6 Βουρὐ, Πθμ66. δ ΟΠ ΘΘΠΘΥΆΙΥ. 80. ὙΠΟ, Υἱ, 27, οὗ 

[π6 τωπε]αϊίοη οἵ ἐμ6 Ἡδθυταδθ, θη {86 Β΄ ΟΠ π Θχρθαλ οι 

νὰϑ δοαΐ ἰο Βαϊ], τοῦ ἔκπλου οἰωνὸς ἐδόκει εἶναι. Οἵ, ΗοΥ Οά. 

ἱ, 1δ. ὅ, 
ηιαΐα ἀιιοΐβ αὐἱ ἀοηυιηι 
χιιαην ηυεϊίο τοροίοὶ αγαφοῖα ηυὶϊϊ6. 

ἰᾷ, Εροᾶ. χνὶ. 22, βθοιπᾶα 
γαΐοην οοσιραγ6 χιϊΐῶ πιογαηνι" αἰΐίο ἢ 

ἐν. ἄρχεσθαι ἱέναι---ἰἶὐ τγὰβ ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἱτηρογίδηὐ ὑμαὺ ἐ}ι6 
ὑοφίπηΐηᾳ οἵ φαγυμίηβ, ΒΟ. 88. ἃ 7ΟΌΓΏΘΥ, δὰ ΘΧρθαϊ οι, ΟΥ ἃ 

ὨΘῪ βυαΐο οἵ 116, βΒῃοιϊᾶ Ρ6 αὐνομᾶθα ὈΥ διβρίοϊοιιβ οἰσοῦχη- 

βίθῃοοθ, ἄρξοντα μετ᾽ ἰσχύος, “ἴο τ}}6 ΜῈ ἃ βίσοηρ Βαμᾶ᾽, ἃ8 

πουϊᾶ θ6 ἐγρίβθᾶ Ὁγ {16 γουνῃ οαὐουϊηρ οα. ΗΐΒ ΠΘῪ 1118 {Ὁ} 

αΥταΘ, 

93, καθ᾽ ἕκαστον ἐν.---ΤΏο., ἰϊ. 84, Βα γ5 ὑμαῦ ὑπ6 ΑὐΠΘηΪΔη5 

[πτουρποαῦ ὑπ Ῥϑὶοροππθβίδῃ 181 Π6]ἃ ἃ Ῥα 110 ἔπμθγᾺ], ὅποτε 

ξυμβαίη αὐτοῖς, “ΜΏΘΠΘΥΘΙ 1ύ 0661} ὑμθχα᾽, 1.0. ΘΥΘΙΥ͂ ὙΘΑΓ ΜΏΘΗ 

οἰδέσϑῃβ πᾶ [8116 1π (86 Π6]α, 

δ. ἀγῶνας- Τβοογαίοθ. ὈορὶπΒ Εἶθ. ΒΡΘΘΟΒ ἴῃ ΡΓΘΙθ6. οὗ 

Ἐνασογαβ οἱ ΟΥρεθβ, ὉΓΥ ὑδ085. αὐάνθβδίηρ Ηϊθ. 505 δα 88π0- 

ΟΟΒΒΟΥ : “1 566, ΝΊίοοοΙοϑ, ὑπαῦ νοῦ ΠΟΠΟΙΥ γΟΌΥ ἔα  ΠΘΥ᾽Β ΤΠΘΙΠΟΥΥ͂ 

μοῦ ΟὨΪΥ ὙΠ το δηα πατηθγουβ οὐἴθυΐμρδ, θαὖ 8150 Μ 10} ὁΠο- 

΄ι, "α 

Ρυρ  ΠΗΩΙΣΣΕ 
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ΝΟΊΤ 5. 199 

Τ5865 δ τασβὶο δμἃ ρσυτημδβδύϊο οομ οδίϑ, δα ΤΠΟΥΘΟΥΟΣ 10} 

ΠΟΥΒΘ Τῶθ05 ἃ ἃ ΥΟΘΒ οὗἨ ὑγ] ΥΘΙΩΘΒ᾽. 

97, υἱέος---50}. δἃ85 1 ΤνῸπὶ ἃ ἴουτα υἱεύς, Μ]}161. ΠΟΜΘΥΟΥ 15 

ποὺ ομᾶ, 110 ἱστοῦ. ἀθοϊθη βίοι 5 ταοϑὺ οοπΊ 0 ἴῃ, ρ6Ὼ. δηὰ 

ἀαὐ. βἰπσαϊαν μα ποιὰ, δ σ6}. ῬΙΌΓΆΙ ; 560 114, πᾶ 50, 

27. ἐν, «μοίρᾳ καθεστηκνῖα ---ἰ,6, {16 ΟἾΤΥ ὑδῖκο5. οἡ μου β6 1 

411 [πὸ οὈΙ σα ομΒ. οἵ το] ]ομβΐ}Ρ, Ὀούἢ ἐονγα 5 {116 {8116 80]- 

ἄϊουβ πᾷ {ποὶν ραγθηΐβ πᾶ ομἰ νου, ΤῸ ἐν μοίρᾳ οὗ, Ῥ)]εῦ. 

π4 σ, ἐν τῇ τοῦ ἀγαθοῦ μοίρᾳ ἐστί, " 'ῦ βίαμβ ἴῃ [Π6 Θοηάϊ οι 

οὗ {πὸ σοοάᾶ᾿, 

20, πᾶσαν πάντων. --οἵ, 19, 19, 

88. ῥᾷστοι θερ.---πιοϑὺ ἢὺ ἰο ἰακθ Θα 10 οἱ ΟὐΠΘΥ5 δῃᾷ ὃθ 

[ἀΚο οᾶγθ οἵ᾽, ὕθβια!ν ῥᾷστοί ἐστε θερ.- ῥξστόν ἐστι θερ. 

ὑμᾶς, ἃ5 Θ ΒΥ “1 15 δὴ ΘΑΒΥ ὑπίηρ ἰο ἀο᾽ : οἵ. ποΐθ ὁῃ ΤΆῦυο. 

ἵν. 10, ῥᾷστοί εἰσιν ἀμύνεσθαι, “ὉΏΘΥ ΔΥΘ τηοϑὺ ΘΆΒΥ ἴο γ0Ρ6]᾿, 

88, νῦν δέ... ἄπιτε---ΤΠ15. ἀρυιρὺ ἀἰβηλ 5581 ΟΙΟΒΘΙΥ ΥΘΒΘΙῺ- 

0105 Ῥουΐο]68᾽5 οἱοβίηρ νογᾶβ, ΤΊ πο, 11, 40, νῦν δὲ ὀπολοφυράμενοι 

ὃν προσήκει ἕκαστος ἄπιτε. Τ1Π6 ΒρανίοιΒ [ΠΟΤᾺ] ΒΡΘΘΟΣ 

ἀϑουθοᾶ ἰο ΤῬοιηοθύμομθα (Ρ. 1400) Θμὰβ ἴῃ ἃ Β᾽ΠΆΠΠῸΥ ΜᾺ, 

ὑμεῖς δὲ ἀποδυράμενοι.. ἄπιτε. 
ΠῊΘ δοῖ. ραυ ϊοῖρ!ο ταθαῃ ὑπαὺ ὑπ ἄπθ υἱΐθθ οἱ Ἰατηθηΐα- 

(ἰοὰ μᾶνο Ὀθθη ΔΙ σΘΔΥ Ῥουουιηθᾶ ; ἴον [86 ΠΟΤᾺ] οὐαύϊοη ν᾽ ἃ 8 

{π6 οοποϊαᾶϊηρ ρατὺ οὐ ὕπ ὙΈΟ]6 ΘΘΥΘΙΔΟΩΥ (ΑΥΠΟ], οα ΤΏ το, 

ἰ. 6.). 

ΟΗΑΡΤΕΙΝ ΧΧΙΗ͂. 

ΜΙΟΠΘΧΘθ 5 {παηκ5 βοογαίθθ ἀμ ἱπηρ]1ο5. μἰβ Ὀο]1οὕ ὑπαὺ τς 

γαδᾶθ ὑπ ΒΡΟΘΟ. Β1 156} , 

14. πρό γ᾽ ἄλλων πολλῶν --΄ ΡΥ ΟΘἰΟΙ ΙΒ ταῦ λυϊ8᾽. ὙΠῸ 

γοδαϊησ 18 πποθυίαΐῃ : πολλήν 88 δορά τηδηαβοῦρὺ Δα ΠΟΥΙΌΥ, 

αι πρός γε ἄλλων 15 Ἰουπᾶ, θαὺ σἶνθβ πὸ βοοᾶ 50η80. ϑ'δ! Πρ, 

Το ]Ποννίηρς Ἡδἰμαουῖ, βασροϑίβ καὶ πρός γ᾽ ἄλλην πολλήν, ’ διὰ 

ἸΩΟΥΘΟΥ͂ΘΥ; 1 8ἃ1 ὙΘΙῪ σγαίοίμ]! ὕο [Π6 ΠΔΥΤΑΙΟΣ αϑ ιυοἶϊ᾽., 

16, εὖ ἂν ἔχοι--- 611, τγγθ 5118}1 56θ᾽ : 11}. οὐ που] ὃθ 

611 ; πο τοίαϑαὶ, θα 1655 ὕμδη. ἃ ῬΙΟΙΩΪΒΘ. 





ΑΡΡΕΝΘΙΧ Α. 

ἘΠ ΏΡΏτο 2. 10, 

τὸ δαιμόνιον φῆς σαυτῷ ἑκάστοτε γίγνεσθαι. 

ΤἼ,6 δαιμόνιον οὐ δαιμόνιον σημεῖον ΜᾺΒ 8, γοΐοθ ὉΥ 10 ἢ 

ϑοογαίοβ Ὀ6]θυϑᾶ Ὠἰμηβ61 ὑο θ6 νναγηθᾶ ἔτ μὰ ἐΐπηθ ἰο ὑϊηθ. 108 

οἴἴοοῦ τγαὰϑ δ΄ 75 0 8.00 Ἀπ τομαὶ βοιμϑύίηρσ ΜΉΘ ὨΘ Μὰ 

αὐουΐ ἔο ἄο, πϑυϑι ἴο τιῦσθ ἰμπὶ ἴο ἃ ΘΟΌΓΒΘ οἵ »οὐἰϊἹοὴ. 

γε βπᾷ ἴα ἴῃ ὑμ6 Ῥηαράγι8 βἰορροᾶ ἴῃ ὑπ6 ὁουγδ88 οὗ ἃ 

ΒΌΘΘΟΙ. ὈΥ “ὑπὸ αϊν!ηθ βἰση", δηᾷ ρα 1ἢ μ6 Ποριθῖϊο, γχθι- 

ἐἱομίπρ 1Ὁ 85 πανϊηρ τοσίχαϊηθα Ὠΐμὰ ἔΡΌΠῚ ΓΘ ΠΟΘ ΠΟΙῺΡ ῬΕΙΠΟΒΟΡΥ, 

δηᾷ δηἰουίπρς οἱ ῬΆ]Ϊο 116. 9 οαπποῦ ἰακΚθ {π6 ΟὈΥΪΟ 5 ὙἹΘῪ 

ταὶ ϑοογαίθβ τηθδ 8 ΒΙΤΩΡΙΥ 086 γοΐοο οἵ σοῃβοίθῃοθ; ἴὼ ἢ 

ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ 565 ὑπαὺ 10 15 βοιπϑιἷαρ ῬΘοα]αγ ἴο Ὠϊγηβα]ῇ, ΜΏΙΟῊ 

μα Ῥοθῃ Ῥοβϑίονοᾶ 1 ἸηΔ. Ὀ6 Οἡ 20 ΟἿΘ 6156θ. Ηο τεραγαβθα 10 

Ὁ οχίοσῃδὶ ἰο ἰδ] ἢ δα Βαρου μα] ; ἴῃ ἴαοὐ δ5. δὴ ἰηὐϊ- 

γηδίίοη οἱ ἐμ6 ἀἰνίμθ Ψ11 ΠΟ ἢ. ΠΘ Νὰ Β Ῥουπᾶ ἴο ΟἾΘΥ. 

Νο οὔθ ῬΧΟΌΔΌΙΥ Μ1] βαβροοὺ βοοιδίθβ οὗ ἀοΙθογαΐθ δρᾶ 

ϑαδίαιποᾶ ἱπηροβύσθσθ οἡ ΒΌΘὮ ἃ Βα ͵]οοῦ : ον ὅΠπ6 ΟΥΠΟΥ πεμᾷᾶ 1ὖ 

νου]ᾶ θ6 βίσδηρο 1 ἐμθγθ δα Ὀθθῃ ἃ ταλῦ οὗ ᾿ΠΒΘΏΙΥ ΟΥ̓ ΤΔΟΠΟ- 

ταϑηΐα ἴθ ομ6 ΨἘΟ ΜΒ τη η 0} δηᾶ ῬΟΟῚΥ 5Βὸ υἱροσοῦβ δᾶ 

Βχοῃσ. 
ΜΥ ΗΘΗΥΥ 98 Κβοη, ΕΘΠΟ οἵ Τυϊμὶ τ ΟΟ]1Θρ6, Οαγαυἱᾶρθ, 

μᾶ5 τι ἰαϊη θα 1 γατιο ἢ ῬυοθΦὈΠΠν ὑπαΐ ϑοοχεῦθβ ΤΏΔ. ὨδΥΘ 

ὑδθ βαρ]θοὺ ἴο 8 Βα ποϊμαὐίοι οὐ [16 Βθη86 οἵ Βρδυῃρ, ὌΥ 

ἬΝ Ηἰδ σὰ ὑπουρμῦ οομνουϑᾶ ἴο [86 Ὀγδΐπ 8 ΡΥ ΒΒΊῸ οὗ 

βου ΘΧίου Δ} Ῥγοάποθᾶ. ὅ.0. 8 Πδ]]αοἰπαὐΐοι που] μοῦ 

06 ἱποοηβίϑίθηῦ σῇ ρουΐθοῦ θα αηᾶἃ ταθηΐαὶ μθα ἢ ἴῃ 8]} 
.- Ἃ 9922 

οἴμοι τϑϑρθοίβ. ὅ866 Ψοιγπαί α ῬΙυϊϊοῖοσυ, οἱ. Ὑ.ν» Ῥ. 250. 



ΑΡΡΕΝΘΙΧ Ρ. 

τι γΡὮτο ὅ. 80, 

ἔχον μίαν τινὰ ἰδέαν. 

Φ. 

Π6 πογὰ ἰδέα, ἃ5. πιθ6ἃ ἴῃ {818 ραββᾶρο δηᾶ 7, 14, 18 ΘΔ ΒΥ 

πηἀογβίοοα α5 ἀθηοίίπρ ἃ ρεπεγαὶ, δΘοποορίζον, ὈΥ͂ ΚΥΑΘΘῺΒ οἴ ΧὨΙΟῺ 

γ6 816 809 ἰο ρὶγνθ ἃ ροβϑυῶὶ ἀθβηϊίοη, ἰῃ ΟΥ̓ΟΥ ἴο ΟἸαΒΒΙ 

{πἰπρϑ 85 ῬίουΒ ΟΥ ᾿τηρίουβ, [αδὺ ΟΥ̓ΧΠ] αϑύ, δηα ἐπ 111τ6. εἶδος 

5 {Π6 γροαϊἰσϑύίοῃ οὐ ταδϊοϑύαύοι οἵ {μ6 ἰδέα, ἃ5. Β008 ἴῃ δοίι δὶ 

ἐπίηρθ. 1 μᾶγϑ σϑμαουθᾶ 10 « ο1655-ομαγδοίουι δύο, 85. τηϑ κῃ 

[π6 δομξοχὺ οἰθασ, ἴῃ [86 ομθ ραββᾶσθ ΏΘΙΘ 1 ΟΟΟυγ5 ἴα [210 

Επ]ρλγο (1. 18). 
6 δοοϊτίηθ οὗ 1[ἅθα5 ΠΟΎΘΥΟΥ ὈΪα 5 50 ἱτηροσίδηῦ ἃ Ρατὺ ἴῃ 

16 ῬΙαξομίο ῬΒΙΟΒΟΡὮΥ ὑμπαὺ ἃ Βῃογῦ ΒΡ8068 τισϑῦ ὈΘ ἀδνυοίρα ἴο 

15 [ὉΠ ἀἰβουββί η. 
ΠῚ 6 ἑάοα, ὃἃβ ἀοθ μοᾶ ὈΥ ῬΙ]αίο, 15. “ὑμαΐύ ὙΠΙΟῊ 15. οΟΙ ἢ. ἴο 

[δι τη }Υ οὗ { πᾶτλθ᾿: ἃρδίῃ, “ἰάθα8 16 αὐγϊνθα αὖ ὈΥ ὕπο 

χιοίπμοᾷ οὗ ἀϊνίβίομ᾽ (διαίρεσι5) : οἵ, ϑψηιρ. 211, Ῥοιιιοιι8 202. 

Πμδὐ 15 ἰο 587. [π6 ἰᾶθῳ γϑρυθβθηῦθ [86 εὐυϊυογδαΐ ΟἹ ΘΟΉΛι8, {μαὺ 

ὙΈΪΟΙ γ οοποθῖνγθ ἴῃ ρΘμΘΓἃΪ ΘΟΠΟΘΡΥΒ : {1115 15. 1Π9 ΘβΒΘ:090 οἱ 

[Εἷπρθ δηᾶ {Π6 ὁη6 ὑγὰ8 οὈ]θοῦ οὗ πον] θά99. 

ὧ0 [Ὰ1 {π6 1468] ΤΠΘΟΙΥ 18. ΤΟΥ ἃ ἀονοϊορτηθηῦ οὗὨ {80 

ἐβθηθχα] θη: ομδ᾽ οἱ ϑοογαΐθβ (τὸ καθόλου ὁρίζεσθαι), δηᾷ 

ΒΘΙΥΘΒ ἰο Ηχ ἃ ὑΠΘΟΙΥ͂ οἱ ο]855-Ππᾶτηθ8, Βα, ὙΠΘΥΘΩΒ Βοογδῦθβ 

αἰᾶ ποὺ οἷν πἰ5 σϑθθταὶ ἀθῆ 1 0] 0}}8 ΟΥ̓ ΘοποθρύϊουΒ δῇ οχἰβύθῃοθ 

ἀρατῦ ἴτοπὶ ὑποβθ ΟὈ]θοῖβ ἴο ὙΈΙΟΒ [Π6Υ Δρρ)ϊοθᾶ, Ῥ]αύο ἰγϑῃβ- 

ζοιτθᾶ {Ππ658 σθῆθυαὶ οομοθρύϊοηβ ἴο ἃ ΔΙρσΠΟΥ ΤΘΘΊΟη (τὸ νοητόν), 

ΔΡΡΥΘμομ ἀρὰ ΟὨ]Υ ὈΥ τηϑη 5. Βἰρμθεῦ ἔδοα (νοῦς), διὰ βᾷγθ 

ὑθθηὰ ἃ βϑραγαύθ θἰβύθῃοθ. 
Βαὶ, ὁῃ {π6 ρυϊμποῖρ!θ οὗἨ Ῥαιτηθηάθβ, ὑπαῦ “ ἐμουρσὺ δηὰ 

Ὀδίηρσ 816 ὑμ6 βϑϊμθ᾽ (τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν τε καὶ εἶναι), ὕμ0 1ᾶθ4] 

ΤΠΘΟΣΥ, ἔγοσω ὈϑίὩ ἃ ΒΙΤΉ010 ἀοουυ!η6 οὗ αοϑίγδοῦ [ΘΥΠ1Β. ΟΥ̓ ΘΟΏ- 

οοΡύϊοΏ 8, ὈΘοδΙΩΘ ἃ ὑΠΘΟΙῪ οὗ ΘΣΙΒίθη 060. Ῥαχιμοηϊᾷθβ μδᾷ αἰγοϑὰν 



ΘΔ ΒΥ 
ΜΏΙΟΘῺ 
5511 

εἶδος 
δοίθ)] 
γα κί 
ἴη [6 

γατΐ 1 
ἰρα ἴο 

ΛΟ ἴοὸ 
ὈΥ ἴΠ6 
ι5 20... 
4, ὑμαὺ 
606 οἱ 

οὗ {6 
), δη 
οογδαΐθβ 
ἰβύθῃοθ 
{Υ88- 

νοηΤόνῚ, 
ἃ σδγθ 

ηὐ δῃᾶ 
6 [ἅρα] 
ΟΥ̓ 60}- 
αἰνοδν 

ΑΡΡΕΝΔΙΧ 8. 121 

αἰξοπιρίοα ἴο βϑίυ]θ {16 ααθϑύϊοιι οὗ {Ππ᾿ὸ ΘΟ ΠΘΧΙΟῺ Ὀούνθοη {110 

ψουϊᾶ οἵ νἱβί 016 οὐ]θοὺβ (τὰ ὁρατά οἱ φαινόμενα) αηα ὑμαῦ οὗ Ρα8 

ἐπουρμῦ (τὰ νοητά) ὈΥ ἀθηγίηρ [μ6 τρϑ!γ οὐὨ νἱβ1016 θχϊβύθῃοθ. 

ῬΙαΐο αἰξοιαρίθα ὦ βοϊαθϊοη ὈΥ Δύση {πα 811 φαινόμενα ΘχΧ δύ 

ὉΥ ρανἱοὶραϊίον, (μέθεξις) 1 {π6 ἰᾶθᾶ5. ΠΏυΒ 1685 ὈΘΟΔΠῚΘ 

οὔ 565, Οδ.1565 ΘΥΘῺ Οἱ ὑΠ6 ΘΧΙβύθημοθ οἵ τιδύθυϊαὶ οὈ]θοῦϑ, τηδηιι- 

Ταοϊατοᾶ δ5. 611 δθ δύ]; 6.6. Ῥ6ᾶθ, ὑὉ]68, Ομ 118, οἴο.; 

ΔἸΌΠουρ 10 μὰ 5. 66 βαρσοβίοα ὑμαὺ {818 γαρίθυἰδ δυο υἱθ οἱ 

{π6 ΤΏΘΟΥΥ ΥῶΒ. ΒΙΠΏΡΙΥ τηϊοηαρᾷ ἰο αἀαρὺ 1 ὕο γα]ραι ΘΟΟΙΏΡ18- 

ἨΠΘΏΒΙΟΏ. 
ΠῚ 6 Ἰάοα 5 ὑ116 Ῥαύθοθυῃ Οὐ ΔΥΟΠΘΙΥΡΘ (παράδειγμα) οὗ ΜΈ]0]} 

411 οχἰβϑύϊηρ οὐή]θοίβ ἃγ0 τη 598 ΟΥ̓ οΟὐρί65 (εἴδωλα, εἰκόνες, ὁμοιώ- 

ματα): ἰὑ 15 Θῴθγ8] (αἴδιον), ὉΠΟΠΔΏΡΘΔΡ186 (ἀκίνητον), ΘΧΙΒῦΒ. ὈΥ͂ 

1 561 (αὐτὸ καθ᾽ αὑτό), ἀραγῦ ἔγότα ΒΘΠ51016 οΟὈ]θοὺΒ (παρὰ τὰ 

αἰσθητά), Ὀὰὺ γοῦ Πδ8 ὁοια 1 (μέθεξις) ΠῚ Β651016 οὐ ]θο 8 

- λπὶ ἴὰ να ΜᾺ 6 ὅ18 ποῦ ἰο]ἃ, ΤῈΘ0 πἱσμοϑὺ ἰᾶθῶ 15. 6 

τᾶϑα οἱ {π6 βοοᾶ, ΜΠΐΟΙ 15 66 βαμ οὗἨ [89 Ἰηἰθ]]θοῦαλὶ ψου]Ἱὰ (οἵ. 

Πρ. νἱ. οοποϊααϊηρ ΟΒΔΡύΘΙΒ). 

ΠΠ6 Τᾶθα] ὑπθουυ ΠΠΆΠ]Υ ὕοοϊς {86 ἔοντι οἵ ὨΠΙΔΌΘΙΒ, ὑΠι5 

γουθυίηρ ἰο 15 Ῥυ Παρου ΘΔ οὐἱσία ; θαῦ οα 0815 δβϑρθοὺ οὗ 1:6 

ΤΠΘΟΥΥ 8 Πανο Π0 ὙΥΪ Π155 οὗ ῬΙαίο δχίδῃηῦ. 106 ὉΠΘΟΥΥ͂ 15 ἃ 

Ῥυούοϑὺ ἀσαϊηβὺ {}6 ἀοοίτίπθ οἵ Ἠδιδοιαβ, Ὑπὸ Π61ἃ ὑμδῦ {Π|0}9 

να 5 πὸ 5. γ οὗ Κπον]θᾶρο; ἃμὰ Ε150 οοτμηθίπθϑ ΜΙ. 0}10 

ΟΡΘΠΟΙΆΙ ΘΟΠΟΘΡΙΟΏΒ᾽ οὐ ϑοοναΐο ὑπαὺ ρατὺ οὗ Ῥαδυγηθηϊ68᾽ 

ἀοοξεῖμα μοι αϑθαμπιθβ [16 ΔΌβοΙ αἴθ Ὁ οὗ 811 [ϊμρ5 (ἕν τὰ 

πάντα). 
τ νι τοσαγᾷ ἰο {116 ἀἰβυϊού!οη. εἶδος γ( ἰδέα, ποία ὑ]ιαῦ ἃ]- 

ἐπουρὴ Αὐἱϑιοῦ!θ ἰὐθα ΗΠ οαὐδιλναϊοβ. εἶδος ἴον ἰδέα, γαὺ {110 

ΦΟΥῚΒ ἃ16 ποῦ ΒΥΠΟΠΥΠΟ.Β ΟΥ̓ οομΥΘ 1016. εἶδος ῬοΪηῦ8. ἴο ἃ 

τῆοχο ταδίουίαὶ, 1ο55. αὐδύσδοῦ οἷα55. οὗ ομ᾽θοίβ ὑβαῃ νου [Ὸ 

ἀοποίρα Ὀγ ἰδέας ΤθΟΌΡΏΪΥ ἴο βύδϊθ [π6 οᾶ86, εἶδος ῬοΪηΐβ ἴο ἃ 

ρα ἰβαθϊο οὗ 16 τποτο αοδιχθοὺ ἰδέα (οὗ. Ατὶ, 11}. ι, θ. 10). 

Οομιρατθ ὙΠ {Π15. 1158 οἱ εἶδος [η6 ἀἰπύϊηοίίοῃ γένος )( εἶδος 

-- ρομαβ᾽ )( “ΒΡΘοΙθδ᾽--ἰ δθῃθσὰ, Τουτηδθαῖθ σΘΘΥΆΤῚ᾽, 



ΙΝΌΒΕΒΣ, 

ΤῊ ἤρσυγοθ ἀομοίθ {16 οπαρίθυ5 δι 11η65) ὙΠ10 ἢ). ΔΘ γοΐογγθᾶ 

0 ἴῃ 6 ποίθϑ. 

δοοιϑαίνα ὐρβοϊαίθ Εὶ 4. 87 
ΜΊΟ. 16 

τ οἱ γοβρϑοῦ ἢ 1. 17 
" οὗ βυδ]θοῦ οὗ 5Β6θῃ- 

ἴθμοθ Εὶ 8, 20 
ἀγαπῶ Μ΄Ί0. 21 
ἀγεννής Ε 1. 21 
ἀγνωσία Μ 8. 16 
ἅδην Ἐ 18. 46 
ἀκριβῶς Ἐ 4. 49 
ἄλλο τι (ἢ); Ε 12. 88 
Ατηδζοηβ ΜΌ9. 7 
ἀμύνω, -ομαι Μ 9. 8: 12. 4 
ἄν γοροδαἰθᾶ Μ ὅ. 2 
διηδοοΙαίμοῃ Ε 1. 24: 4. 48 
ἀναιρῶ Μ 14. 20 
ἄνευ μισθοῦ Ἐ 8. 18 
ἀντί Μ ὅ. 20 
ΑΔΠΡΏοΩ Μ 8. 28 
ἀξιῶ Μ 9. 88 
ΔΟΥ. Ξε “δὖ οῃμοϑ᾽ Μ 4. 14 

., ἴογορ οὗ Μ 9. 80 
ἀπαλλάττομαι Ἐ 8. 17 
ἀπεῖπον Μί 14. 8 
ἀποβλέπω Ἐ 7. 18 ΜΊΟ. 88 

ἀποδέχομαι Ἑ 11. 20 
ἄρα Ἐ ὅ. 17: 0. 80: 8. δ1: 

ἀρετή Μ 19. 10 
ἀριστοκρατία Μ 8. 8 
Λδρδβία Μ 8. 22 
αὐτοσχεδιάζω ἢ ὅ. ὃ Μϑ8. ὅ 
αὐτοχθών Μ ΘΟ. 4 
ἀφ᾽ ἑστίας ἄρχομαι Ἐ 2. ὃ 
ἀφίημι Ἐ 11. 9 
ἀφοσιῶ Ἐὸ 4. 29 

βασιλεύς Ἐ 1. 8 ΜΌ. 20: 
12. 10 6ἴο. 

γε Εὶ 6. 28, 88 
Θϑμνθ ἴῃ ἀρροβιθίου Εἰ 1 20 

Μ . 82 
,», οἐδοουβαύίοη Εὶ 4.17: 

10. 8 
,. ἔδει 8 Τὶ {ΠῚ 

4. 18 



Τογγοᾷ 

ιν ῶϑ ζι 

ΤΔΌΑΧ. 139 

γίγνομαι λόγῳ Μ 9. 2 

γιγνώσκω Ἐ 1. 22 

σποχηΐο δου. Μ 2. 4 
» οτῖ, Μ8. 17 

γοητεύω Μ2. 9 

γραφή, γράφομαι Ἐ 1 ὁ 

Δαίδαλος Εὶ 18. 27 

ἃς. αἴνον βυθδὺ. Εἰ 17. 14 

δέ ἴῃ δροᾶοβὶβ Μ ὅ, 17 
δ᾽ οὖν Μ 17. 20 
δῆλος εἶ Εὶ 17. ὃ 
διαβάλλω Εὶ 2. 1ὃ 
διατίθεμαι Μ 2. 18 

διατριβή Βὶ 1. 2 
διαφέρω 1ὰ 4. δ Μ 8. 920 

δίκη Ε 1. 6 
δίκην λαγχάνω Εὶ ὅ. 10 
Τίοῃ ΜΊ1. 17 

εἴ γε...εἰ μέν... εἰ δέ ἘΪ 15. ὅ 

εἰ μὴ ἀδικῶ Μ 4. 12 
εἶδος ΒΕ 7. 12 
εἰκῇ Μ 2. ὅ 
εἱλικρινῶς Μ΄Ί1Τ7. 11 
εἰς Μ 0. 8 
εἷς τις Ε ὅ. 80 
ἕκαστον Ἐὶ 9. 41 
ἐκεῖνος ΕΒ 1.9: ὅ. 19: 6, 1 

ἐκκαθαίρω ἘΪ 1. 88 
ἐκκεχυμένως Βὶ 8. 12 

ἑκὼν εἶναι Ἐὶ 20. 2 

ἔναυλος Μ' 2. 28 
ἕνεκα Ἐὶ 18. 88 
ἐντίθημι Ἐὶ 18. 87 
ἐξηγητής Ἐ 4. 8 

ἐπάγομαι Μ' 7. 80 

ἐπεί ἢ 6. 7: 10. 18 
ἔπειτα Ἐ 1. 84 
ἔπηλυς Μ 6. 2 
ἐπί, ἴοτοθ ἰῃπ ΘΟΙΡΟΒΙ ΠΟΙ, 

Ἐ 7. 29 
ἐπ᾽ αὐτῷ Ἐ 17. 4 

ἐπισκηπτομαι Ἐ 10. ὃ 
ἐπιτρέπω Ἐ 6. 10 
ἐπιτυχών, ὁ Ἐ 4. 11 
ἕπομαι Ἐὶ 18. δδ 
ἔργον Μ 10. 88 
Τατλοὶραβ Μ 9. 6 
ἐχόμενος ΜΊ]. 14 

ζῆλος ΜΝ 18. ὅ 

ἢ γάρ; Ἐ 8. 41 

ἢ δῆλον, δῆλα; Ε 4. 21 
ΜΙ.4 

ἤδη Β 8. 11 ΜΊ2. ὃ 

θεῖον, τό Ἐὶ 4. 47 
θεραπεία Ἐὶ 14. 10 

ἩΥδοϊοιᾶδα ΔΙ 9.9 

ἰδέα Ἐ ὅ. 80 
ταἀϊοαϊνα αὐδου ἃ Ῥᾶϑὺ ἔθ8θ 

Ἑ 4. 8ὅ 
ἰσονομία Μ 8. 27 
ἰσοσκελής Εὶ 14. 0 

ἴστημι, “ἴο ΜΘΙρἢ,᾽ Ε 8, 29 

καί, ἴῃ απαθϑύΐοῃβ, Εὶ 2. 4 

καὶ ἐάν Μ 2. ὃ 
καινοτομῶ Εἰ 2. 11: 20, 21 

καταγιγνώσκω Ἐ 1. 9 
κατάγω Μ 18. 14 

κατασκευάζω Μ 7. 81 

κεχαρισμένα Ἐ 10. 82 

κηλοῦμαι Μ' 2. 1 

κινδυνεύω Ἐ 1. 2ὅ : 18. 18, 89 

Μ2.1 
Ἰζόννος Μ 8. 28 
ἹΚρονός Εὶ 0. 18 

ΤιατρτὰΒ Μ 8. 27 
Λύκειον ΕΓ 1. 2 



100 ΤΔΝΡΑΙΑ.. 

μακάρων νῆσοι Μ 2. 27 

μανθάνω Ἐ 2. 10: 10. 1 

Μέλητος Ε1 10 

Μοηθχθητιβ, [τ οἵ ΜΊ1. 8 

μὲν οὖν Ἐ 9, 10 
μέντοι Β 4.19 Μϑ. 14 

μετοικῶ Μ 0. ὃ 
μέχρι Μ 9. 82: 18. 2ὅ 
μηδαμῶς Μ 4. 11 
μηδὲν ἄγαν Μ 20. 18 

μνηστεία Μ 9. 10 

μουσική Μ 9. 11 

νεώτερον Ἐ1. 1 
νικῶ ΝΜ 18, 80 
νομίζω Ἐ 2. 8 ΜΊ. 11 

νῷ ἔχω Εἰ. 1. 11 

ὁ ψῖθἢ ἑαΐ, Ῥαχίο. ΔΙ ὃ. 10 

οἰκῶ Μ 8. 2 
οἷος ΕΒ 1. 18 

,, ὙΠ} 1, Εἰ 18. 12 

οἰωνός Μ 21. 20 

ὀλίγου Μ 4. 18 
ὁμόσε Ἐὶ 2. 19 
ὀνόματα Μ 2. 8 
ὅπῃ Ἐ 8. 17:.4.16: 17. θ 

ορίανο, ἑαύαγα Εὶ 20. 10, 21 

ὅπως μή Μ 4. 
ὃς ἄν ἢ ὃ. 4: 10, ὃ 

ὅσιον, τό Ἐ ὅ. 29 
ὅστις Μ' 8. 20 

,., τοροαύϊηρ ἃ αποϑυϊοι 

Ε1, 21 
ὅστις ἄν Ἰὸὶ ὅ. 81: 18, 16 

ὅσῳ Ἐ 18. 40 
ὅ τι, ΙΓ ΒαΡ6}]. Βὶ 1. 80 

οὐ πάνυ 1.14 Μὅ. 2 

οὐδέ Ἐ 10. 8 
οὐδεὶς ὅστις οὔ Ἐ 3. 17 

οὐδὲν ὄφελος Εὶ 4. δ4 

οὐδὲν πρᾶγμα Ἐ ὃ. 2 

οὐκ ἔστιν ὅπως ᾿ὶ 20. 7 

οὖν ἢ 8. 6 
οὐσία Ἐ 18. 14 

οὗτος Ε 1. 18 

οὕτω, “π50᾽ ΚΕ 2. 

πάθος Τὸ 13. 1 
πᾶν . δ: 18, δ0 

παντὸ;: ον Εἰ 10. 10 

πάσχω . 12. 80: 19. 19 
, τι ΜΊ18, 1 

πελάτης Εὶ 4. ὃ0 
πέπλος Εἰ θ. 8ὅ 
περίλειμμα Μ 4. 9 

πλείω ᾿π60]. Μ 2. 28 

πληγὰς λαμβάνω Ν. 4. 18 

πόθεν; Μ 8.0 
πολιτικός Ἐ 1, 28 

Ῥγοθροβιθίοη γϑρθαίβα ἴῃ ἃ Θογα- 
Ῥαγίβοι Εἰ 1. 27 

προκαλοῦμαι Ἰὰ ὅ. ὃ 
προμνῶμαι Μ 9. 18 

πρός ἢ 1. 4: 4. 49: ὅ. ὃ 

Μ 2.18 
., Φιλίου Εὶ 6. 26 

προτίθεσθαι Ἐὶ 18. 24 
Πρωτεύς Εὶ 20. ὁ 

γοϊαἰϊνθ 9}Ο]ονοᾶ ὈΥ ἀθηλοι- 

βἰσαύν Εἰ θ, 88 

σαθρός Ἐ ὅ. 18 

σκαληνός Εὶ 14, ὁ 

σπάνιος Ἐὶ 8. 9 

ϑρβασία Μ 18. 23 
στασιάζω Μ' 18. 88 

Θιαβίηαβ Εὶ 18. 60 
στοά Ἐ 1. ὃ 
συμβουλεύω Μ' 1, 10 

ταφαί Μ1. 18 
τε, ἰδ) αποίϊνο Εἰ 6. 6 ΜΝ Υ. 10 

τεκμήριον Μ 7. 1ὃ 

τὰν ΚΠ ἘΝ ὩΣ τῷ 



ΔΝ}... 19] 

τί δέ; ἢ 8. 87: 9. 18 φέρε, Μ᾽ΟΠ 50]. Εὶ 8.1 

τι εἶναι Μ 19. 20 φέρεται, φερόμενον Ἐὶ 12, ὁ 

τί μάλιστα ΜΊ. 4 φεύγω Ε 4. 2 

τολμῶ Β9.2δ Μ|Ι14.10 φθάνω Ἐ 10. ὅ 

τρυφῶ Εἰ 18, 47, δ7 φιλεῖ " Βοϊοὐ᾽ Μ 18. 4 
φιλοσοφία Μ 1. ὅ 

ὑπάρχω Μ 6.1 χαίρω, οοπδύν, ΝΜ 8, 11 

ὑπηρετική Ἐ 1δ. 49 χάρις Τὶ 18, 2ὅ 

᾿ ὑπό, ψιὮ. υἱσύυδ] ραββῖνο 

Ε4.20 Μώ2. ὦ θαυμάσιε 2.06 ΜΊ. 1 

ὑπογύου, ἐξ Μ ὃ. ὃ δαί Μ 9. 18 

ὑποτίθεμαι Ἐ 18. 28 ὡς, ὙΠῺ μπῇ Εὶ 2, 6 

ΟΟΙΉ- 

5101.» 

1 7. 10 | -Εὀ-.---- --ο-------------- --ο------ -- -ς- 
ΘΑΝΒΒΙΡΟΘΕ. ΡΒΆΙΝΤΕΡ ΒΥ͂ Ὁ, 7. ΟἸΑΥ͂, Μ.Α, ἃ ΒΟΝ, ΔΥ ΤΕΒ ΟΝΙΥΒΒΒΙΤΥ ΡῬΙΈΞΝ, 









ΓΘ Οορρ, ΟΙαγκ Οοπίρδηγ, ἰ-ἰα, ϑοῃοοὶ ἂπὰ Οο οχθ Βοοκβ. 

͵᾿ ικιν.....................
...-. τ ὸθϑὄἥ-....-.ἅ.ὕ...... 

ΗΝ ΌΒΈΒΟΝ ΒΒ. ΟἸΑΒΒΙΟΒ, 

ΤᾺΘ [ο]]οσίηρς ΟἸδββῖοβ ἱθι Νοῦθϑ, ΜΟΟΘΔΌυΪΑΥΥ, θὗο. 

ΒΥ ΦΌΗΝ ἩΕΝΡΒΕΒΟΝ, Μ.Α, 

ΘΑΙΒΑΒΒ ΒΕΙΤΌΜ ΘΟΑΙΤΟῦΜ. (Β. 1.) 

ὙΠ [ἀξ οὐ Οδοθδν--- Ν οὔθϑ διὰ ΝΟ ]ΔΥΥ. 

Ῥυΐοθ ς ἢ ᾿ ὅθο. 

ΟΑΕΒΑΒΒ ΒΕΙΧῸΌΜ ΒΕΙΤΤΑΝΊΟΥΜ. 

γΥΠὰ [8 οὐ σδοβαγ--- Ν οῦθβ δπὰ ΟΟΔΡΌΪΟΓΥ. 

Ῥυΐοθ ᾿ ἣ ; ὅθο. 

ΟἸΘΕΒΟΊ ΙΝ ΟΑΤΊΤΙ͂ΝΑΜ,. (Β. 1. 

Ὑ 1 1ἀῆ8 οἱ Οἴοοτο--- Ν  οὔθβ δπα Δ ΟΟΔΟΌΪΑΓΥ. 

Ῥυτΐοθ, ᾿ ᾽ : ὅθο. 

ΟἸΟΒΒΟ ΙΝ ΟΑΤΊΙΤΙ͂ΝΑΜ, (Β. 1.) 

ὙΥτ ἢ Ιἀΐο οἱ Οἴοογο---Ν οὔοϑ δὰ οοαΡΌΪατΥ. 

ῬΥΊΟθ; . ὅθα. 

ΨΠΒΟΙΙ5 ΑΕΝΈΓΙΌ (Β. 1.) 

ὙΠ [ἀξ οὗ Μ τρὶ1--- Ν  οὔθθ ἀμ Ν᾽ ΟΟΔὈΌ]ΔΥΥ. 

ῬΙοθ, . . ᾿ δθο. 

ΨΕΒΟΙΙΠ)5 ΑΒΝΈΕΈΙΌ (Β. δ.) 

γΥΠ 1ἀΐθ οὗ ψ τε] --- Νοῦοβ δὰ οααΪΑΓΥ. 

Ῥυϊηθ, Ξ ς ὲ θθο. 

ΘΟΑΠΘΑΒ5 ΒΕΙΤΌΜ ΟΔΙΤΙΟΌΜ. (Β. 1. διὰ 11.) 

ὙΥῊᾺ τἀΐο οὗ σδοβαῦ---Μαρ5, Ν᾽ οῦθ8 διὰ σα τυ, ϑὔο. 

Ῥυῖοθ, ᾿ 799. 

(4150 ἰδ βοραταῦθ γοϊστηθβ, ϑϑοὶ 600.) 



ΤΗΕ ΟΟΡΡ, ΟΙΑΒΚ Οὐ,, ΠΧ 

ΞΙΡΕΕΟΙΈΕΕ. ἘΞΙΙΤΊΟΙ͂Ν 5 

ζ)Ὀς ας. 5 οἵ Ιδιαῖο 

ΥὩ Ταὐτοϊιποδίου ὡπὰ Νοῦθβδ ὉΥ Μ. Τὶ ΤΆΤΗΛΝ, Μ.4., οἱ 

ΒΆ]ΠΠ1ΟῚ ΟΟἸ]οσο, Οχίονά, 

Ῥγχίοο, 60 σθηΐϑ. 

ρὲ Σιν ρῦτο ἃν ᾳδοιοῖοσιδ 

οἵ δίατο 

ὙΥ πὰ Ταὐτοάαούίου ἃ Νοῦθϑ ὈΥ Ο. Ἐ. ΟΒΑΝ ΕΑ, Μ.4., ΟἸα8- 

οἷοαὶ Πιϑούατον δᾶ Ἰαῦθ ἘΘΙΙον οἱ δύ, Φ ̓ ν} 5 

(Ό]]ορσο, Οδμρτιάρθ, 

Ῥυίοο, 40 Οθηΐῦβ. 

.᾽ ί 

Ἰροηιοῦ 5 31{Δὺ 
ΒΟΟΚ 1. 

Ἐδιϊοὰ ἔου α86 ἴῃ β6Π.00]8, αν Ταὐτοϊαούίοι, Νοῦθϑ απα Νὸο- 

οαραΐατν Ὁ. ΒΕΥ. ΖΟΗΝ ΒΟΧΡ, Μ.Α.» δρᾶ 

Α. 5. ΝΝΑΠΡΟΙΕ, Μ.Α. 

Ῥτίορ, 80 ὕϑηῦβ 

ΝΕ 
δ"
 ππττὰὐὔτὔὰὰτὰττὰτττσ

ὰὐἱδτ΄ 
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ἐρα 

0). ΟἹ δ- 

 οηῦϑβ. 

«πα δο- 

ΤΗΕ ΟΟΡΡ, ΟΙΑΒΚ 00., εἱθα 
Ια ατκαινιο.....................

........““““““““““ὦΠΒ. 

Ἰροῖδςς.---Φδοῦ 
ΒΟΟΙς 1, 

Νοῦοβ πὰ ΨΟΟΑ ΌΪΑΥΝ ὮΝ Τ, Ἐς ῬΛΟΙ, ΜΔ, 

Ῥυΐοθ, 80 Οδϑηῦϑ. 

Ἰροναςς---δὲδ 
ΒΟΟΚ 1, 

Νοίφ5 διᾶ ϑοοα ραν Ὁ. Τ. Ἐ, ῬλαΕ, Μ.Ὰ. 

Ῥυΐοθ, 80 σοηῦϑ. 

ϑοϊοί 5 ποις ῖὸ 
ΟΟΚ 1Π|. 

Νοῖορ ἀμ γοοαθυίανν ὈΥ Τ᾿. ΕΝ ΡΑΘΒ, Μ.Ὰ. 

Ῥγίορ, 90 Οθηΐβ. 

ϑοτοί 6 τἰοπιοῖὸ 
ΒΟΟΚΟ ΙΝ, 

Νοῦύοβ διὰ Ν᾽ οοΡα]: ΝΣ ̓  πν. Η. Μ. ΘΤΕΡΗΕΝΒΟΝ, ΜᾺ, 

ζίςςτο 5 διὸ ορς (αι α 

παιοά ὈΥ ῬΕΟΡΈΆΒΟΚ Α, δ, Δ ΊΚΙΝΘ, Μ.4.,) 1... 

Ῥτίοθ, 600 Οθηῦβ. 

απο
 οὲ'  '΄“πσπυϑτττὔ

ὐὑττὰὔὐὐτἱἱἱἱδα 
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